
1 
 

IV. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

Shrnutí závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace 

 
1. Základní identifikační údaje 

Název: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění 

vyhlášky č. 127/2017 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Energetický regulační úřad 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. července 2020. 

Implementace práva EU: Ano 

Vyhláška adaptuje český právní řád na nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým 

se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice a nařízení 

Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování 

kapacity a řízení přetížení.  
2. Cíl návrhu  

Cílem úprav vyhlášky je promítnutí povinností účastníků trhu a změn fungování elektroenergetického trhu 

stanovených energetickým zákonem a nařízeními Komise do patřičných ustanovení vyhlášky a změny 

vyplývající z aplikační praxe. Jedná se zejména o změny v oblastech:  

a) zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací ceny odchylky, 

kdy dochází k podstatné úpravě postupu v důsledku plnění povinností daných  předpisem vyšší 

právní síly (konkrétně nařízením Komise (EU) 2017/2195), 
b) registrace odběrných míst a předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání 

odchylek, která jsou upravena v souladu s registrací všech odběrných a předávacích míst, 
c) předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze, kdy je subjektům zúčtování 

umožněno efektivněji upravovat své pozice na trhu s elektřinou, a to buď registrováním nových 

pokynů po ukončení stavu nouze, nebo aktualizací pokynů registrovaných před vyhlášením stavu 

nouze, 
d) úprava 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, 
e) úpravy v oblasti organizace krátkodobého trhu, které jsou navázány na postupné vytváření 

jednotného vnitřního trhu s elektřinou dle předpisu vyšší právní síly (konkrétně nařízení Komise 

(EU) 2015/1222).  

Cílem úprav vyhlášky je dále vytvořit stabilnější a transparentnější právní rámec pro účastníky 

elektroenergetického trhu, neboť aplikační praxe ukázala, že v některých oblastech je nezbytné stávající 

právní úpravu zpřesnit nebo změnit.  
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3. Agregované dopady návrhu  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Vydání vyhlášky bude mít pozitivní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

Například modifikace postupu nákupu regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a využití nové 

platformy TERRE (dále jen „platforma“) umožní poskytovatelům regulační energie nabízet regulační 

energii nejen na území ČR ale i v zahraničí a rovněž bude možné nakupovat regulační energii v zahraničí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Vydání vyhlášky nevyvolá dodatečné náklady odběratelům elektřiny a nepovede ke znevýhodnění postavení 

odběratelů. 

Návrh novely vyhlášky může pro určitou skupinu dotčených účastníků trhu v pozici subjektů zúčtování s 

vlastními výrobními zdroji 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 nákladový dopad v rozsahu nezbytném pro úpravu těchto systémů. Jinými slovy by 

nákladový dopad neměl převýšit náklady na tvorbu zcela nových informačních modulů, nezbytných pro 

registraci těchto typů obchodů. 
 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

3.5 Sociální dopady: Ne 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pozn. - V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní dopady na spotřebitele. Naopak, 

vyhláška zlepšuje postavení spotřebitelů při procesu změny zákazníka a přijetím vyhlášky se dále 

očekávají nepřímé pozitivní dopady na zákazníky (včetně zákazníků v postavení spotřebitele) vlivem 

jednoznačného nastavení procesů a postupů na trhu s elektřinou. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění 

vyhlášky č. 127/2017 Sb. 

1.2. Definice problému 

 
Podstata problému a jeho příčiny: 

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, úpravou 

krátkodobých trhů a s registrací odběrných míst.  

Úpravy ohledně registrace odběrných míst vyplývají z požadavků energetického zákona (§ 24 odst. 10 

písm. y) a § 25 odst. 11 písm. l)). Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově 

zavedená pravidla v přímo použitelném právním předpise (čl. 19 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze 

dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové 

rovnováhy v elektroenergetice). 

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky 

o Pravidlech trhu a vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem: 

- zamezení výkladových nejasností, 

- sjednocení postupů, 

tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. 

Rozsah: 

Na základě výše uvedeného je ERÚ nucen upravovat následující oblasti, a to: 

a) úprava stávajících definic a zavádění definic nových, 
b) úprava postupů obchodování na trhu s elektřinou, 
c) úprava postupů nákupu regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy, 
d) úprava postupu zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční 

soustavy, 
e) úprava postupů registrace odběrných míst, 
f) úprava postupu pro předávání údajů pro vypořádání odchylek, 
g) úprava postupu podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi soustavami, 
h) úprava postupu pro sjednávání kapacity, 
i) úprava rozsahu zveřejňovaných dat operátorem trhu, 
j) úprava postupu provozu pro ověření technologie zákazníka, 
k) úprava postupu způsobu zúčtování regulační energie, 
l) úprava postupu způsobu výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální 

distribuční soustavy. 
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Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny zcela nové postupy v oblasti: 

 
a) zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy, kdy vyhláška stanovuje 

postup pro zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 
b) úpravy 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. 

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny podstatné změny postupu v oblastech: 

a) zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací ceny 

odchylky, kdy dochází k podstatné úpravě postupu v důsledku plnění povinností daných 

předpisem vyšší právní síly (konkrétně nařízením Komise (EU) 2017/2195),  
b) předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze, kdy je subjektům zúčtování 

umožněno efektivněji upravovat své pozice na trhu s elektřinou, a to buď registrováním nových 

pokynů po ukončení stavu nouze, nebo aktualizací pokynů registrovaných před vyhlášením 

stavu nouze. 

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná o formulační a významové 

zpřesnění příslušného postupu. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
I. S účinností od 1. 6. 2017 vydal Energetický regulační úřad novelu vyhlášky č. 408/2015 Sb., 
o Pravidlech trhu s elektřinou (vyhláška č. 127/2017 Sb.). 

II. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je podzákonný právní předpis provádějící mj. zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozsah vyhlášky je dán na základě 

ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona, které zmocňuje ERÚ upravit touto vyhláškou 

následující oblasti: 

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných 

informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku 

kapacit v elektrizační soustavě,   

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv 

a jejich registrace u operátora trhu,  

c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,   

d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, 

postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační 

energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,   

e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,  

f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,  

g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,  
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h) termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích 

míst,  

i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné 

distribuci a neoprávněném přenosu,  

j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,  

k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních 

regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu 

s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen 

mezi účastníky trhu s elektřinou,  

l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,  

m) zveřejňování informací operátorem trhu a  

n) postup pro stanovení zálohových plateb.  

III. Dále je rozsah vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou dán na základě zmocňovacích ustanovení 

§ 53 odst. 3 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která zmocňují ERÚ upravit v této vyhlášce:  

a) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi 

trhu,   

b) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně 

vykupujícího,  

c) 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,  

d) 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. 

IV. 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, § 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 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 právním předpisem Evropské unie. 
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V. Jedná se o materii, která se výhradně dotýká podnikatelských vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou 

ve smyslu energetického zákona a nelze předpokládat, že by důsledkem přijetí předkládaného materiálu 

mohla vzniknout přímá či nepřímá diskriminace nebo narušení rovnosti mužů a žen. Právní úprava 

vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně slabých, osob se 

zdravotním postižením a národnostních menšin. 

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. 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. 

Úprava vyhlášky nemá dopad na životní prostředí. 

 

1.4. Identifikace dotčených skupin 

 
Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, 

přenos elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou, na jejichž základě jsou oprávněny 

podnikat v odvětví elektroenergetiky na území České republiky. Dále operátor trhu s elektřinou 

a zákazníci na území České republiky. Tyto subjekty energetický zákon označuje za účastníky trhu 

s elektřinou a přiznává jim práva a povinnosti. 

 

1.5. Popis cílového stavu 
 

Cílem navrhovaných úprav je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České 

republice v návaznosti na zmocnění Energetického regulačního úřadu § 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, a § 53 odst. 2 písm. k) zákona 

č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

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

a) postup pro zajištění regulační energie (zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. h) bodu 5 

energetického zákona), 
b) postup pro zajištění regulační energie na vyrovnávacím trhu s regulační energií (§ 98a odst. 2 

písm. h) bodu 6 energetického zákona), 
c) postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek (§ 98 odst. 2 písm. h) bodu 4), 
d) postup registrace odběrných míst a předávacích míst (§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 8 

energetického zákona), 
e) rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování 

odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze (§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 4 

energetického zákona), 
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f) způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy 
(§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 14 energetického zákona), 
g) postup přenesení odpovědnosti za odchylku mezi provozovateli soustav a termíny uzavírání 

smluv (§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 3 a 4 energetického zákona), 
h) postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu (§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 9 energetického zákona), 
i) rezervace kapacity (§ 98a odst. 2 písm. h) bodu 11 energetického zákona), 
j) postup pro organizaci krátkodobého trhu s elektřinou (§ 98 odst. 2 písm. h) bodu 6), 
k) postup pro zveřejňování informací operátorem trhu (§ 98 odst. 2 písm. h) bodu 13). 

Úpravy ohledně registrace odběrných míst vyplývají z požadavků energetického zákona (§ 24 odst. 10 

písm. y), § 25 odst. 11 písm. l)). Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově 

zavedená pravidla v přímo použitelném právním předpise (čl. 19 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze 
dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové 

rovnováhy v elektroenergetice). 

Další cíle byly stanoveny na základě dosavadních zkušeností vyplývajících z průběžného 

vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu a zkušeností z vývoje trhu s elektřinou, 

zejména za účelem zamezení výkladových nejasností, sjednocení postupů tak, aby nedošlo k založení 

nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a především vytvoření stabilnějšího 
a transparentnějšího právního rámce pro účastníky elektroenergetického trhu. 

 

1.6. Zhodnocení rizik 
  

Pokud by vyhláška nebyla novelizována a Energetický regulační úřad by neupravil vymezený okruh 

uvedených změn, vyhláška by nereagovala na požadavky nadřazených právních předpisů a neplnila by 
svůj účel. 

Jedná se zejména o úpravy registrace odběrných míst, u kterých je nutné provést úpravy v souvislosti 
s nově účinnou právní úpravou energetického zákona (§ 24 odst. 10 písm. y) a § 25 odst. 11 písm. l). 

Dále je nutné upravit pravidla pro zajištění regulační energie v souvislosti s nově zavedenými pravidly 
přímo použitelného právního předpisu (čl. 19 nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 

2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy 

v elektroenergetice) a upravit vyhlášku v oblasti obchodování na krátkodobém trhu v souvislosti 
s nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro 

přidělování kapacity a řízení přetížení.  
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2. Návrh variant řešení 

2.1. Konkrétní oblasti dle částí 

2.1.1.  Zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 
Varianta I. – rezignace na zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 

S rozvojem decentrální výroby elektřiny, která je primárně decentralizovaná na úrovni distribuce, 

rovněž rostou nároky na stabilní a bezpečné provozování distribuční soustavy. Neumožněním nákupu 

této služby by provozovatel distribuční soustavy neměl možnost využít nástroj, kterým lze zajistit 

spolehlivé a bezpečné provozování distribuční soustavy. 

Varianta II. – zavedení postupu zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 

Navržená úprava postupu zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy umožní 

provozovateli distribuční soustavy nakupovat nefrekvenční podpůrnou službu na úrovni distribuce. 

Tímto by byl dán provozovateli distribuční soustavy nástroj pro spolehlivé a bezpečné řízení distribuční 

soustavy, která se v posledních letech (v důsledku enormního rozvoje decentrální výroby) potýká se 

znaky nestability a snížené úrovně bezpečnosti. Prostřednictvím tohoto nástroje by měl provozovatel 

distribuční soustavy nástroj pro řízení jalového výkonu v klíčových uzlových oblastech své soustavy. 
Navrhovaná úprava přestavuje systémové řešení. 

2.1.2.  Žádost 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 
Varianta I. – rezignace na úpravu 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 současně platné vyhlášce chybí a rezignací na zavedení tohoto postupu úřad akceptuje 

skutečnost, že provozovatelé soustav mohou postupovat při poskytování služby přenosové nebo 

distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi soustavami dle vlastních 

nekodifikovaných postupů, čímž je připuštěna netransparentnost těchto postupů a možnost odlišných 

přístupů k různým subjektům na trhu s elektřinou. 

Varianta II. – zavedení nového postupu pro 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 by mělo vést 

k narovnání současného stavu, kdy vyhláška upravuje tento postup u nově vzniklého odběrného místa 

zákazníka a nově vzniklého předávacího místa výrobce. Navrhovaná úprava představuje systémové 

řešení, které zamezí možnosti nerovného přístupu k účastníkům trhu s elektřinou. 

2.1.3.  Zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací 

ceny odchylky 
Varianta I. – rezignace na zavedení nového postupu pro nákup regulační energie pro řešení stavu 
nerovnováhy a stanovení zúčtovací ceny odchylky. 

Pokud by se nepřistoupilo k navrhované úpravě, provozovatel přenosové soustavy by nemohl využívat 

nový nástroj pro nákup regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy. Tento nástroj vyplývá z plnění 

povinností daných jiným právním předpisem (nařízení Komise (EU) 2017/2195). Neupravením 

příslušných postupů v předmětné vyhlášce by se úřad vystavil stavu, kdy národní právní úprava by 

neodpovídala evropské právní úpravě   

Varianta II. – zavedení nového postupu pro nákup regulační energie pro řešení stavu nerovnováhy 

a stanovení zúčtovací ceny odchylky 
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Navržená úprava postupu na zajišťování regulační energie provozovatelem přenosové soustavy pro 

řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací ceny odchylky umožní provozovateli přenosové 

soustavy využívat nástroj pro celoevropský nákup regulační energie (platforma TERRE). V důsledku 

zavedení platformy TERRE bude rovněž naplněna povinnost pro zajišťování regulační energie pro 

řešení stavů nerovnováhy, která je daná evropskou legislativou. Navrhovaná úprava představuje 

systémové řešení a reflektuje nadřazenou právní úpravu. 

2.1.4.  Postup registrace odběrného místa a předávacího místa 
Varianta I. úprava postupu registrace odběrného místa místa – minimalistická varianta 

Návrh úpravy v minimální podobě, která zajistí soulad s platnou právní úpravou. Ovšem tato varianta 

nezajišťuje systémové řešení, které by bylo zcela v souladu s budoucím nastavením trhu s elektřinou, 

které reflektuje nové trendy. 

Varianta II. – úprava postupu registrace odběrného místa a předávacího místa – systémové řešení 

Návrh úpravy v maximální podobě, kdy vyhláška upřesní postup při registraci odběrného místa (OM) a 
předávacího místa (PM), což by mělo vést k jednotné registraci odběrných a předávacích míst dotčených 

subjektů na trhu s elektřinou. Zajištění tohoto stavu v systému operátora trhu může  mít pozitivní přínos 

i na aplikaci souvisejících pravidel vyhlášky – i tato pravidla pak budou přiléhavěji navázány na 

skutečný stav na trhu s elektřinou a také budoucí stav, který reflektuje nové trendy. Navrhovaná úprava 
je však komplikovaná a bude potřeba vzít v potaz i očekávané změny energetického zákona a zákona 

o podporovaných zdrojích energie.  

2.1.5.  Předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze 
Varianta I. – rezignace na úpravu postupu pro předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech 

nouze 

Pokud by se nepřistoupilo k navrhované úpravě postupu pro předkládání údajů z dvoustranných 

obchodů ve stavech nouze, příslušné ustanovení upravující tento postup by neumožnilo subjektům 

zúčtování efektivně reagovat na stav po ukončení stavu nouze a subjekty by neměly možnost si upravit 

své obchodní pozice a tím by přišly o možnost reagovat na nově vzniklou situaci na trhu, která nebyla 

vyvolána jejich zapříčiněním. 

Varianta II. – úprava postupu pro předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze 

Navržená úprava vyhlášky upřesní postup pro předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech 

nouze. Tato úprava umožní rychlejší návrat subjektů zúčtování na trh s elektřinou, kdy budou moci lépe 

reagovat na nově vzniklou situaci na trhu s elektřinou po ukončení stavu nouze. Navrhované úpravy by 

měly vést k tomu, že bude subjektům zúčtování umožněno efektivněji upravovat své obchodní pozice, 
a to buď registrováním nových pokynů po ukončení stavu nouze, nebo aktualizací pokynů 

registrovaných před vyhlášením stavu nouze. Jedná se o systémové řešení vedoucí k rychlejší obnově 

obchodování na trhu s elektřinou. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

3.2. Náklady 

3.2.1. Zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 

Varianta I. Nezavedením tohoto nástroje se snižuje provozovateli distribuční soustavy možnost 

efektivně reagovat na nestability v distribuční soustavě. Takové nestability mohou vyvolat vyšší náklady 

(mající celospolečenský dopad) než náklady, které mohou vznikat při nákupu nefrekvenčních 

podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy.   
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Varianta II. U této varianty jsou očekávány náklady spojené s nákupem této služby (tj. nefrekvenční 

podpůrné služby). Ovšem náklady spojené s takovým nákupem se očekávají nižší než náklady, které by 

vznikly, došlo-li by k nestabilitě v soustavě a ohrožení bezpečného chodu soustavy. Takové náklady 

mohou být umocněny celospolečenským dopadem. 

3.2.2.  Žádost 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 
Varianta I. Tato varianta nezakládá vznik dodatečných nákladů.   

Varianta II. Ani tato varianta nezakládá vznik dodatečných nákladů. 

3.2.3.  Zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací 

ceny odchylky 

Varianta I. S nezavedením tohoto nástroje nelze operovat, jelikož se jedná o naplnění povinností 

evropské legislativy.  Nezavedením tohoto nástroje by se ČR dostala do nesouladu s evropskou právní 

úpravou a výrobci elektřiny by neměli možnost nabízet regulační energii na standardizovaném trhu. 
Opačně by provozovatel přenosové soustavy nemohl nakupovat dodatečnou regulační energii pro řešení 

stavů nerovnováhy a byl by vystaven stavům, kdy by obtížně plnil základní funkci, a to zajistit 
spolehlivé a bezpečné řízení přenosové soustavy. Zajištění jiných nástrojů pro spolehlivé a bezpečné 

řízení soustavy by následně vedlo ke vzniku dodatečných nákladů.  

Varianta II. U této varianty jsou očekávány náklady spojené s nákupem regulační energie pro řešení 

stavů nerovnováhy. Zpočátku jsou očekávány náklady pro provozovatele přenosové soustavy, které 

budou jednorázové (spojené se zavedením platformy TERRE) a průběžné (spojené s provozem 
platformy TERRE), jež však nejsou způsobené změnami ve vyhlášce, ale souvisí se samotnou existencí 

platformy TERRE, jež je dána nařízením Komise (EU) 2017/2195. Rovněž jsou očekávány náklady na 
straně poskytovatelů regulační energie, nicméně se jedná o jednorázové náklady spojené s adaptací na 

nový systém nákupu regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy. Ovšem tyto náklady by měly být 

kompenzovány přínosy, navíc jsou přímo vyvolány nadřazenou legislativou. 

3.2.4.  Postup registrace odběrného místa a předávacího místa 
Varianta I. znamená, že registrace odběrných a předávacích míst bude probíhat v souladu s platnou 
právní úpravou, nicméně nepředstavuje systémové řešení, které by bylo vhodné pro budoucí stav. Tato 

varianta nepředpokládá náklady v tuto chvíli, nicméně není vyloučeno, že tyto náklady vzniknou 

v budoucnu ve chvíli, kdy bude nutné přistoupit ke kompletnímu přenastavení postupu registrace 

odběrných a předávacích míst účastníků trhu a na to navazující postupy stanovené vyhláškou. 

Varianta II. znamená náklady přímo spojené s registrací odběrných a předávacích míst. Lze shrnout, že 

dodatečné náklady jsou očekávány u provozovatelů distribučních soustav a výrobců elektřiny (náklady 

na úpravu informačních systémů, náklady spojené s přesmluvněním nebo náklady spojené se zajištěním 

správného typu měření odběrného a předávacího místa). Náklady lze rovněž očekávat na straně 

operátora trhu, a to v důsledku úpravy jeho informačního systému.   

3.2.5.  Předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze 

Varianta I. předpokládá oportunitní náklady spojené se ztrátou možnosti (příležitosti) rychlejšího 

obnovení obchodování na trhu s elektřinou po ukončení stavu nouze. Rovněž lze očekávat oportunitní 

náklady spojené s možností upravovat své obchodní pozice, a to buď registrováním nových pokynů po 

ukončení stavu nouze, nebo aktualizací pokynů registrovaných před vyhlášením stavu nouze. 

Varianta II. nejsou očekávány žádné dodatečné náklady.  
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3.3. Přínosy 

3.3.1. Zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. Hlavním přínosem této varianty je to, že provozovatel distribuční soustavy získá možnost 

pro efektivní a bezpečné řízení své soustavy, přičemž bude moci rychle reagovat na vzniklou nestabilitu 

v distribuční soustavě v klíčových oblastech soustavy. Dalším pak zvýšení bezpečnosti provozu 
distribučních soustav. 

3.3.2.  Žádost 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 
Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. Hlavní přínos lze spatřovat v tom, že dojde k narovnání stavu na trhu s elektřinou, resp. 

doplnění chybějící části procesu podávání žádosti o zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny při 

vzniku nového odběrného míst zákazníka, předávacího místa výrobce elektřiny a předávacího místa 

mezi soustavami. Touto úpravou bude odstraněn nekoncepční přístup jednotlivých distributorů 

k předmětnému procesu. 

3.3.3.  Zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací 

ceny odchylky 

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. Hlavním přínosem této varianty je to, že provozovatel přenosové soustavy získá nástroj, 

prostřednictvím kterého bude možné aktivovat regulační energii nejen v rámci České republiky ale 

i v zahraničí prostřednictvím jednoho dedikovaného místa (platformy TERRE). Lze očekávat přínosy 

i v tom, že provozovatel přenosové soustavy bude moci nakupovat regulační energii na více 

konkurenčním trhu, čímž by mohlo dojít i k poklesu ceny nabízené regulační energie. 

3.3.4. Postup registrace odběrného místa a předávacího místa 
Varianta I. uvádí vyhlášky do souladu se zákonnými požadavky. 

Varianta II. předpokládá zpřesnění postupu pro registraci odběrných a předávacích míst, zejména pro 

zákazníky a výrobce elektřiny. Hlavním přínosem je nejen uvedení do souladu se zákonnými požadavky, 

ale i narovnání přístupu k registraci, kdy jsou odstraněny některé výjimky a všichni účastníci trhu budou 

vázáni stejnými pravidly registrace. Touto úpravou se očekává zprůhlednění systému evidence 

odběrných a předávacích míst u provozovatelů distribučních soustav, čímž bude možné např. lépe 

sledovat toky a výběr regulovaných plateb, změny dodavatele elektřiny atd. 

3.3.5. Předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze  

Varianta I. nepředpokládá žádné přínosy. 

Varianta II. předpokládá zpřesnění postupu pro předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech 

nouze. Účastníci trhu budou mít možnost upravovat své obchodní pozice, a to buď registrováním nových 

pokynů po ukončení stavu nouze, nebo aktualizací pokynů registrovaných před vyhlášením stavu nouze. 

Tímto by mělo dojít k rychlejšímu obnovení obchodování na trhu s elektřinou a efektivnějšímu řízení 

odchylky jednotlivých subjektů zúčtování. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1. Zajišťování podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy 
 

Navrhujeme postupovat dle varianty II., která zajistí žádoucí doplnění příslušné oblasti vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou o další nástroj, který umožní provozovateli distribuční soustavy lépe 

reagovat na stav v distribuční soustavě, resp. klíčových uzlových oblastech, tak aby byla zajištěna 

stabilita a bezpečný provoz soustavy. 

 

4.2. Žádost 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 
 

Navrhujeme postupovat dle varianty II., která zajistí žádoucí úpravu příslušné oblasti vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou. 

 

4.3. Zajišťování regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a stanovení zúčtovací ceny 

odchylky 
 

Navrhujeme postupovat dle varianty II., která zajistí žádoucí úpravu příslušné oblasti vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou. 

 

4.4. Postup registrace odběrného místa a předávacího místa 
 

Navrhujeme postupovat dle varianty I., která zajistí minimální doplnění příslušné oblasti vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou a uvede ji do souladu s energetickým zákonem. Žádoucí je do budoucna 

nicméně varianta II, která by měla vzniknout následně, po hluboké diskusi s účastníky trhu. 

 

4.5. Předkládání údajů z dvoustranných obchodů ve stavech nouze 
 

Navrhujeme postupovat dle varianty II., která zajistí žádoucí doplnění příslušné oblasti vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Předkladatelem návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je Energetický regulační úřad, který je 

také správním orgánem odpovědným za implementaci a monitoring úprav navrhované vyhlášky 

a kontrolu v elektroenergetickém odvětví a který při své běžné činnosti průběžně vyhodnocuje stav 

na energetických trzích a konzultuje jej s regulovanými subjekty. Praktická realizace navrhovaných 

úprav je na účastnících trhu s elektřinou, 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Dopad navržené sekundární legislativy bude průběžně sledován Energetickým regulačním úřadem, 

a v případě nutnosti vyplývající ze změny podnikatelského prostředí v oblasti elektroenergetiky, 
případně změny primární legislativy, bude Úřad na vzniklou situaci bezodkladně reagovat. Vyhodnocení 

účinnosti regulace uplatněné předmětnou vyhláškou Energetický regulační úřad bude provádět průběžně 

po účinnosti vyhlášky, a to ve spolupráci s dotčenými subjekty (účastníky trhu). Energetický regulační 

úřad rovněž počítá s pravidelnými schůzkami s účastníky trhu v rámci pracovních skupin, v rámci, nichž 

bude průběžně řešena praktická aplikace vyhláškou stanovených postupů a budou průběžně 

monitorovány a vyhodnocovány zkušenosti s nově nastavenými nebo upravenými postupy, procesy a 

pravidly. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Jakákoliv změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou má praktické dopady do fungování trhu 

s elektřinou v ČR, a z tohoto důvodu před její připravovanou novelou probíhají četné konzultace se 

zástupci dotčených účastníků trhu a konzultují se dopady jednotlivých navrhovaných změn.  

Navrhovaná právní úprava byla jednak předmětem četných konzultací pracovních skupin složených ze 

zástupců Úřadu a účastníků trhu, jednak je předložený návrh konzultován v rámci veřejného 

konzultačního procesu podle § 17e odst. 2 písm. b) energetického zákona. 

Pracovní skupiny: 

Přítomní zástupci reprezentovali široké spektrum účastníků trhu s elektřinou v ČR. Zastoupeni nebyli 

pouze koneční spotřebitelé, kteří však nemají, kromě Energetického regulačního úřadu, žádnou 

organizaci, která by systematicky na odborné úrovni hájila jejich zájmy. 

 

Přehled pracovních jednání ERÚ s dotčenými subjekty 

 
Základní principy návrhu vyhlášky 

10. 1. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
20. 2. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  

- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 
Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

 K pracovnímu návrhu vyhlášky  
5. 3. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  

- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 
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Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

19. 3. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

4. 4. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

15. 4. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

30. 4. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

15. 5. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

27. 5. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

4. 6. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

11. 7. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

2. 8. 2019 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

19. 12. 
2019 

Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

8. 4. 2020 Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
9. 4. 2020 Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
16. 4. 2020 Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
23. 4. 2020 Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
24. 4. 2020 Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
14. 5. 2020 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  

- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 
Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 

15. 5. 2020 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  
- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
27. 5. 2020 Provozovatelé regionální distribuční soustavy:  

- E.ON Distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. 
Operátor trhu s elektřinou - společnost OTE, a.s. 
Provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. 
Asociace nezávislých dodavatelů energie 
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Česká asociace provozovatelů LDS 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČEZ, a.s., PRE, a.s., E.ON Energie, a.s. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA  

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
 

Ing. Pavel Šimončík 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace/Oddělení sítí a organizace trhu odboru elektroenergetiky 

tel. 255 715 598 

e-mail: pavel.simoncik@eru.cz 
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