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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. 302/2020 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. a v roce 

2020 byla novelizována vyhláškou č. 302/2020 Sb. 

Odůvodnění nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Navrhované úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou často reflektují změny, které na trhu 

s elektřinou probíhají. Objevují se nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu 

s elektřinou, z národních trhů s elektřinou se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného 

evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších faktorů se rovněž mění 

regulatorní prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních 

předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou. Ačkoliv pravidelné změny právních 

předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může 

být toto redukováno tak, že navrhované úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými 

účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o 

Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou 

část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je 
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při navrhovaných úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace navrhovaných změn 

s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné 

úpravy mohou vyvolat velké změny, které se projeví v nákladech účastníků trhu nebo povedou ke 

vzniku nerovné hospodářské soutěže. 

S ohledem na výše uvedené, i přes to, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou byla 

novelizována v nedávné době, je nutné provést další nezbytné úpravy příslušných postupů 

stanovených touto vyhláškou. 

Hlavním cílem úpravy platné vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je úprava: 

1. postupu registrace odběrných a předávacích míst, 

2. postupu pro rezervaci kapacity, 

3. postupu pro stanovení ceny regulační energie pro účely vyhodnocování odchylek, a 

4. typů měření elektřiny (uvedení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny). 

Vlivem úprav postupu registrace odběrných a předávacích míst, bylo nutné zajistit kontinuitu 

jiných ustanovení napříč vyhláškou, a proto byly upraveny další postupy, a to: 

1. postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, 

2. rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování 

odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze, 

3. postup pro volbu a změnu dodavatele elektřiny, 

4. postup předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb, 

5. postup přístupu k přenosové a distribuční soustavě, 

6. postup pro rezervaci kapacity, 

7. postup pro zajištění dodávky dodavatelem poslední instance.  

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

postupů, které primárně souvisí s úpravou postupu registrace odběrných a předávacích míst. Tyto 

úpravy navazují na provedené úpravy v rámci novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou 

vyhláškou č. 302/2020 Sb. a dále tento model rozvíjí, mimo jiné i v závislosti na obsahu projednávané 

vládní novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. 

Návrh úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou dále významně upravuje postup pro 

sjednávání rezervované kapacity. Tento postup je upravován jednak v důsledku (výše uvedeného) 

návrhu nového modelu registrace odběrných a předávacích míst, jednak v důsledku vývoje na trhu 

s elektřinou v oblasti poskytování podpůrných služeb. Změny struktury výroby elektřiny (výrobního 

mixu) současně doprovází obavy z lokálního nedostatku výkonu v určitých oblastech synchronní zóny, 

kterým by bylo možné zajistit plynulý a spolehlivý chod elektrizační soustavy, a to, pokud možno, 

s co nejnižšími náklady. Toto přispívá mimo jiné i k tomu, že se uvolňují podmínky pro fungování na 

trhu s regulační energií. K tomuto dochází jak na mezinárodní úrovni, tak také na národní úrovni. Na 

mezinárodní úrovni lze spatřovat vznikající tlak na přeshraniční sdílení regulační energie, o čemž 

svědčí i to, že vznikají nové koordinované obchodní platformy (TERRE, PICASSO, MARI), v rámci 

nichž bude možné přeshraničně obchodovat a sdílet regulační energii napříč evropským 

elektroenergetickým trhem. Na národní úrovni se například mění podmínky vstupu na trh 

s podpůrnými službami. 

Ačkoliv tyto změny na straně jedné vedou k uvolnění podmínek (konkrétně snížení tzv. 

kodexového minima neboli limitu pro účast na trhu s podpůrnými službami) a vzniku nových 
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obchodních příležitostí pro novou skupinu výrobců elektřiny (například agregované jednotky 

v regionálních sítích), tj. aktivně se podílet na vyrovnávání výkonové bilance, na straně druhé lze 

očekávat, že nárůst této skupiny znamená i nárůst finančních prostředků, které nebudou provozovateli 

přenosové soustavy nebo distribuční soustavy zaplaceny za rezervaci kapacity v případě, že bude 

zachována podmínka pro výrobce elektřiny, který poskytuje podpůrnou službu provozovateli 

přenosové soustavy na základě smlouvy, umožňující stát se výrobcem první kategorie a tím i získat 

úlevu na nehrazení ceny za rezervovanou kapacitu při odběru elektřiny z přenosové nebo distribuční 

soustavy.  

Navrhované úpravy postupu rezervace kapacity (úprava definice výrobce první kategorie a 

zavedení přechodného ustanovení) cílí primárně na postupné zužování skupiny výrobců první 

kategorie. S ohledem na možnosti na trhu s elektřinou nebude zavedená výjimka plnit svůj původní 

význam, který spočíval v podpoře velkých systémově významných výrobních zdrojů elektřiny.  

Úřad se rovněž v rámci novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou zabýval otázkou 

zavedení bilaterálních vnitrodenních registrací diagramů dodávek. Jedná se o způsob obchodování na 

trhu s elektřinou, který představuje jinou možnost pro účastníky trhu vyrovnávat své obchodní pozice 

před konkrétní hodinou dodávky v rámci dne dodávky. Tato varianta byla analyzována i v návaznosti 

na to, že jedním z argumentů některých účastníků trhu pro zavedení tohoto postupu obchodování je, že 

bude přispívat k snížení systémové odchylky a možné redukci nákladů na poskytování podpůrných 

služeb. Ovšem s ohledem na řadů faktorů, jako jsou například struktura účastníků obchodujících na 

vnitrodenním trhu v České republice, dopadu obchodování v rámci SIDC na vnitrodenní trh České 

republiky nebo výsledky z dotazníkových šetření, bylo v tuto chvíli od uvedeného záměru upuštěno a 

bilaterální vnitrodenní registrace diagramů dodávek nebudou v rámci této novely vyhlášky o 

Pravidlech trhu s elektřinou zavedeny. 

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel 

vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a 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.   

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

navržena, a akty práva Evropské unie 

 Předkládaný 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) energetického zákona je Úřad povinen stanovit 

vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou. 

 Návrh vyhlášky je rovněž v souladu s právní úpravou Evropské unie, a to konkrétně 

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, 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 obchod s elektřinou ani jinými předpisy EU. 

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



4 
 

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

zásadami práva Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 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 rozpočet Úřadu, 

stejně tak v důsledku navrhované novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou nevznikne 

potřeba navýšení počtu pracovníků Úřadu. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž 

nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních 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 vyhlášky může pro určitou skupinu dotčených držitelů licence znamenat nutnost 

nezbytné úpravy relevantních modulů jejich informačních systémů, přičemž 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 stávajících 

postupů a umožní účastníkům trhu lépe a efektivněji optimalizovat své interní procesy, finanční toky a 

využití lidského kapitálu. 

  Návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou nemá vliv na postavení specifických 

skupin obyvatel včetně osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením a národnostních menšin 

ani nemá dopady 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 upravuje zejména výkon licencované činnosti a nelze předpokládat, že by 

důsledkem přijetí předkládaného materiálu mohla být přímá či nepřímá diskriminace nebo narušení 

rovnosti mužů a žen.  

Zhodnocení korupčních rizik 

Zhodnocení korupčních rizik bylo provedeno v souladu s Legislativními pravidly vlády, a to 

podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik je 
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uvedena na webové stránce www.korupce.cz). Hodnotící kritéria jsou pouze demonstrativní a slouží 

jako pomůcka umožňující zhodnotit korupční rizika, která mohou vzniknout návrhem právní úpravy. 

Tato kritéria mohou být dále rozšířena v závislosti na potřebě a rozsahu provedených právních úprav. 

Dovolujeme si konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy není vytvářet prostředí, ve 

kterém budou vznikat korupční rizika, ale smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného tato 

korupční rizika omezit, a to tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví energetický 

zákon, potažmo na základě zákonného zmocnění předkládaný návrh vyhlášky.  

Na základě provedeného zhodnocení v oblastech upravených návrhem vyhlášky nebyl shledán 

prostor ke korupčnímu jednání dotčených subjektů (provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé 

distribučních soustav, obchodníci, výrobci nebo operátor trhu), ani orgánu provádějícího kontrolu 

dodržování příslušných ustanovení energetického zákona (návrhem vyhlášky nedochází k zásahu do 

kompetencí Úřadu).  
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Tabulka č. 1: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.   

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 

definovaného v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka nebo vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění kritéria 

Povaha právní úpravy: 

 

 

 

Přiměřenost 

- Návrh vyhlášky nepředstavuje 

excesivní přesah kompetencí správního 

úřadu, resp. nerozšiřuje kompetence 

orgánů veřejné správy. 

- Předpis je přiměřený a nepředstavuje 

nadměrnou zátěž pro adresáty právního 

předpisu. 

- Předpis nevyžaduje vynaložení 

nepřiměřených nákladů na 

přizpůsobení. 

 

Povaha právní úpravy: 

 

 

 

Jednoznačnost a 

efektivita 

- Úpravy provedené v předkládaném 

právním předpise cílí na zajištění 

jednoznačnosti stanovených postupů a 

k tomu, aby byla zachována právní 

jistota a kontrola v aplikační praxi. 

- Práva a povinnosti účastníků trhu jsou 

zřetelně vymezeny, jakož i stanovené 

postupy. 

Na navrhované úpravy je nutné 

nahlížet tak, že jsou vždy nastaveny 

v závislosti na vývoji trhu v daném 

okamžiku, a proto je nutné stanovit 

postupy tak, aby byly obecně 

použitelné pro co nejširší skupinu 

účastníků trhu. Nutno připustit, že 

ne vždy musí zachytit veškeré, 

často velmi specifické, situace, 

které mohou vzniknout v závislosti 

na dynamice vývoje daného 

prostředí.   
Rozhodování: 

 

 

 

Odpovědnost 

- Navrhované úpravy nezakládají na 

nových odpovědnostech pro účastníky 

trhu. Tyto zůstávají zachovány.  

- Navrhované úpravy pouze upravují 

již zavedené odpovědnosti v souladu 

s platnou právní úpravou, aby bylo 

možné tyto odpovědnosti kontrolovat, 

rozhodovat o nich v mezích daných 

zákonem a umožnit účastníkům trhu 

efektivně využívat své zákonné 

pravomoci. 

 

Rozhodování: 

 

Opravné prostředky 

- Hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní, jelikož návrh podzákonného 

právního předpisu nemění možnosti 

obrany proti nesprávnému postupu 

orgánu veřejné správy. 

 

Transparentnost: 

 

Svobodný přístup 

k informacím a 

kontrolní mechanizmy 

- Navrhované úpravy nepředpokládají 

bariéry při svobodném přístupu 

k informacím, relevantním dané 

regulované oblasti. 

- Navrhovaná úprava podzákonného 

právního předpisu nerozšiřuje kontrolní 

mechanizmy nad rámec již existujících 

a funkčně zakotvených. 
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Zvláštní část 

Čl. I 

K bodu 1 

Navrhovaná úprava § 2 písm. e) ruší definici předávacího místa. Úřad přistoupil k zrušení této 

definice, neboť definice předávacího místa by měla být v budoucnu uvedena v energetickém zákoně a 

je nyní obsažena v projednávaném návrhu energetického zákona, jehož účinnost se očekává v roce 

2021. Definice předávacího místa obsažená v projednávaném návrhu energetického zákona je 

významově širší, přičemž navrhované úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou již tuto definici 

reflektují. 

K bodu 2 

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu zpřesnění. 

Spotřeba se nahrazuje odběrem, který významově více odpovídá stavu, který v odběrném místě 

zákazníka probíhá. To znamená, že provozovatel soustavy měří odebranou elektřinu, tedy odběr 

zákazníka. Navíc tímto dochází k uvedení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, 

která pracuje pouze s odběrem elektřiny. 

K bodu 3 

Legislativně technická úprava, navrhovanou úpravou § 15 odst. 3 se mění odkaz na nové ustanovení 

§ 16a, ve kterém je nově upraven postup registrace odběrných a předávacích míst. 

K bodu 4 

Navrhovaná úprava § 16 mění postup registrace odběrných a předávacích míst. Samotná úprava 

postupu registrace odběrných a předávacích míst navazuje na již provedené úpravy v novele vyhlášky 

o Pravidlech trhu s elektřinou vyhláškou č. 302/2020 Sb. Dále je postup registrace odběrných a 

předávacích míst měněn i s ohledem na navrhované úpravy v projednávaných novelách energetického 

zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Mezi tyto úpravy mimo jiné patří i návrh nové 

významově širší definice předávacího místa. Podle definice uvedené v návrhu energetického zákona je 

předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo distribuční 

soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou prostřednictvím 

jednoho nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině (NN, VN, VVN) jednoho provozovatele 

soustavy nebo místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a zahraniční přenosovou 

soustavou, přičemž za samostatné předávací místo se považuje místo připojení záložního napájení na 

jedné napěťové hladině (NN, VN, VVN). 

Konkrétně navrhovaná úprava § 16 je cílena na vymezení toho, co vše by mělo být registrováno 

v informačním systému operátora trhu. Zejména budou registrována odběrná místa a jejich předávací 

místa, předávací místa výroben a předávací místa mezi soustavami. Dále je obsahem návrhu registrace 

míst měření mezi regiony typových diagramů dodávek a tzv. „souhrnné odběrné místo“. Nutno 

doplnit, že vymezení toho, co má být registrováno v informačním systému operátora trhu, obsahuje 

novum zejména v tom, že provozovatelé soustav budou registrovat (resp. doregistrovávat k již 

registrovaným odběrným místům) i předávací místa daného konkrétního odběrného místa. Navíc 

samotné ustanovení doznalo změny v logickém uspořádání jednotlivých odstavců a věcném vymezení 
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obsahu daného ustanovení. 

K bodu 5 

Navrhovaná úprava § 16a až § 16c navazuje na úpravy uvedené v bodě 4 výše. Tedy navazuje na 

úpravy postupu registrace odběrných a předávacích míst, přičemž § 16a je zaměřen na konkrétní 

úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa, § 16b je zaměřen na 

registraci předávacího místa výrobny a § 16c je zaměřen na postup registrace soustavy a předávacího 

místa mezi soustavami. 

Navrhované znění § 16a mění postup registrace odběrného místa, přičemž se vychází z předpokladu, 

že každé odběrné místo má své předávací místo. Tedy místo, ve kterém dochází k předávní a převzetí 

elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo distribuční soustavou a odběrným místem prostřednictvím 

jednoho nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině jednoho provozovatele přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy. Návrh tedy upravuje postup pro registraci odběrného místa 

s jedním předávacím místem a odběrného místa s více předávacími místy. V případě odběrných míst 

s více předávacími místy není vyloučena možnost, kdy na jedné napěťové hladině může existovat více 

předávacích míst, a to jedno hlavní předávací místo za danou napěťovou hladinu a předávací místo pro 

záložní napájení. 

Navrhované znění § 16b mění postup registrace předávacího místa výrobny, přičemž se vychází 

z předpokladu, že se registrují předávací místa určená pro dodávku elektřiny výrobcem elektřiny do 

přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud výrobce elektřiny odebírá elektřinu z přenosové nebo 

distribuční soustavy, je na něj z pohledu postupu registrace odběrných a předávacích míst nahlíženo 

jako na zákazníka a postupuje podle § 16a. Nicméně odebírá-li výrobce elektřiny elektřinu pro účely 

zajištění technologického chodu výrobny (pro tzv. „technologickou vlastní spotřebu“) v souladu s § 23 

odst. 1 písm. f) energetického zákona, není takový výrobce elektřiny považován za zákazníka a odběr 

elektřiny pro zajištění technologického chodu výrobny elektřiny je považován za odběr výrobce, který 

registruje pouze předávací místo, které je určené k odběru pro tyto účely. Jinými slovy řečeno, 

výrobce elektřiny registruje zvlášť předávací místa pro dodávku elektřiny do soustavy, zvlášť 

předávací místo určené pro odběr elektřiny pro zajištění technologického chodu výrobny a zvlášť 

odběrné místo a jeho předávací místo, pokud je ve výrobně realizován odběr elektřiny z přenosové 

nebo distribuční soustavy i pro jiné účely než pro zajištění technologického chodu výrobny. 

Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí v informačním systému operátora trhu, aby u 

výrobce elektřiny, který odebírá elektřinu i pro jiné účely než pro technologické zajištění chodu 

výrobny, bylo registrováno zvlášť předávací místo pro odběr pro technologickou vlastní spotřebu a 

zvlášť odběrné místo a jeho předávací místo určené pro odběr elektřiny, který slouží pro jiné účely než 

pro technologickou vlastní spotřebu. 

Navrhované znění § 16c obsahově nemění postup registrace předávacích míst mezi soustavami, který 

je nastaven v dnes platné a účinné vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou. Toto ustanovení pouze 

věcně a logicky uspořádává jednotlivé odstavce. 

K bodu 6 

Navrhovaná úprava § 17 rovněž navazuje na úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího 

místa a upravuje postup přiřazování statusů, přičemž statusy je možné přiřadit předávacímu místu 
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odběrného místa, předávacímu místu výrobny a předávacímu místu mezi soustavami.  

K bodu 7 

Navrhovaná úprava § 18 odst. 1 pouze upřesňuje postup pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku v návaznosti na úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího místa. V návrhu 

se blíže vymezují místa, pro která se sjednává odpovědnost za odchylku. Těmito jsou odběrné místo 

jako celek, předávací místo výrobny elektřiny určené pro dodávku do soustavy a předávací místo 

výrobny pro TVS a místo provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určené k evidenci ztrát 

této soustavy. 

Navrhovaná úprava § 18 odst. 2 upřesňuje postup pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku 

v návaznosti na úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího místa. Tato úprava 

explicitně vymezuje rozsah odpovědnosti za odchylku v daném místě, přičemž v odběrném místě a 

místě určeném pro evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy může mít 

odpovědnost za odchylku pouze jeden subjekt zúčtování. V případě výrobny elektřiny rozsah 

odpovědnosti za odchylku může být rozdělen mezi dva subjekty zúčtování, přičemž jeden subjekt 

zúčtování přebírá odpovědnost za odchylku odběru elektřiny výrobcem elektřiny a jeden subjekt 

zúčtování přebírá odpovědnost za odchylku dodávky vyrobené elektřiny výrobnou elektřiny do 

soustavy.  Návrh tohoto ustanovení současně nevylučuje možnost, aby u výrobce elektřiny převzal 

odpovědnost za odchylku pouze jeden subjekt zúčtování jak pro směr odběru elektřiny, tak také pro 

směr dodávky vyrobené elektřiny do soustavy. 

K bodu 8 

Navrhovaná úprava § 18 odst. 5 formulačně zpřesňuje dané ustanovení. Současně je toto ustanovení 

upraveno v souladu s úpravami postupu registrace odběrného místa a předávacího místa.  

K bodu 9 

Navrhovaná úprava § 18 odst. 6 formulačně zpřesňuje dané ustanovení. Jedná o zpřesnění, resp. 

konkretizaci subjektů, kteří společně podávají žádost operátorovi trhu na více dodavatelů nebo 

odběratelů. Rovněž se tento odstavec upravuje v souladu s úpravami postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. Žádost o více dodavatelů nebo odběratelů tedy podávají operátorovi trhu společně 

účastník trhu (zákazník, výrobce elektřiny, provozovatel soustavy) sjednávající více dodavatelů nebo 

odběratelů, příslušní dodavatelé a subjekt zúčtování, který za odběrná místa a jejich předávací místa, 

předávací místa výrobny (předávací místo výrobny pro TVS a předávací místo pro dodávku do 

soustavy) nebo místa určené k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy 

dotčeného účastníka převzal odpovědnost za odchylku. 

K bodu 10 

Návrh § 18a obsahuje text již v současnosti platného ustanovení ve vyhlášce o Pravidlech trhu 

s elektřinou. Ovšem toto ustanovení je součástí stávajícího § 17, který se nahrazuje novým zněním § 

17. Cílem návrhu toto paragrafu je přesun ustanovení do části vyhlášky, kam svou systematikou lépe 

zapadá, a zároveň je cílem dané ustanovení upřesnit, aby byla zachována i právní jistota u účastníků 

trhu.  
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K bodům 11 až 13 

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou navazující na textaci vyhlášky č. 359/2020 Sb., 

o měření elektřiny. Současně je dané ustanovení uvedeno do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., 

podle které se ruší měření typu M. 

K bodu 14 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 1 vyplývá z provedených úprav postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. Zejména bylo nutné rozlišit mezi předávacími místy výroben elektřiny, předávacími 

místy odběrných míst (s výrobnou elektřiny připojenou podle § 28 odst. 5 energetického zákona a bez 

takové výrobny), místy měření mezi regiony typových diagramů a předávacími místy mezi 

distribučními soustavami. Dále bylo nutné explicitně vymezit způsob předávání dat, která jsou 

předávána po jednotlivých předávacích místech.  

K bodu 15 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 3 rovněž vyplývá z provedených úprav postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. V případě provedených úprav odstavce 3 bylo nutné rozlišit mezi předávanými daty 

za jednotlivá předávací místa mezi distribučními soustavami a mezi místy měření mezi regiony 

typových diagramů. Dále bylo nutné explicitně vymezit způsob předávání dat, která jsou předávána po 

jednotlivých předávacích místech.  

Navrhovaná úprava § 20 odst. 4 také vyplývá z provedených úprav postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. V případě provedené úpravy odstavce 4 bylo nutné rozlišit mezi předávanými daty 

za jednotlivá předávací místa mezi distribučními soustavami a mezi místy měření mezi regiony 

typových diagramů. 

K bodu 16 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 5 rovněž vyplývá z provedených úprav postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. V případě provedených úprav odstavce 5 bylo nutné rozlišit mezi předávacími místy 

výroben elektřiny, předávacími místy odběrných míst (s výrobnou elektřiny připojenou podle § 28 

odst. 5 energetického zákona a bez takové výrobny), místy měření mezi regiony typových diagramů a 

předávacími místy mezi distribučními soustavami. Dále bylo nutné explicitně vymezit způsob 

předávání dat, která jsou předávána po jednotlivých předávacích místech.  

K bodu 17 

Legislativně technická úprava. 

K bodu 18 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 6 rovněž vyplývá z provedených úprav postupu registrace odběrných a 

předávacích míst.  

K bodu 19 

Navrhovanou úpravou § 21 odst. 1 se uvádí příslušné ustanovení do souladu s provedenými úpravami 

postupu registrace odběrných a předávacích míst. Subjekt zúčtování předává předběžné hodnoty 

operátorovi trhu pro účely zúčtování odchylek do 11.00 hodin za odběr elektřiny v odběrném místě a 
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předávacím místě výrobny pro TVS s měřením typu B a za dodávku elektřiny v předávacích místech 

výrobny elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu B. 

Navrhovanou úpravou § 21 odst. 2 se uvádí příslušné ustanovení do souladu s provedenými úpravami 

postupu registrace odběrných a předávacích míst. Subjekt zúčtování předává předběžné hodnoty 

operátorovi trhu pro účely zúčtování odchylek nejpozději do 18.00 hodin posledního pracovního dne 

v kalendářním měsíci za odběr elektřiny v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS 

s měřením typu C a za dodávku elektřiny v předávacích místech výrobny elektřiny pro dodávku do 

soustavy s měřením typu C. 

K bodu 20 

Navrhovanou úpravou § 21 odst. 3 se uvádí příslušné ustanovení do souladu s provedenými úpravami 

postupu registrace odběrných a předávacích míst. Operátor trhu, pokud neobdrží hodnoty pro 

vypořádání odchylek pro odběr s měřením typu C a dodávku do soustavy s měřením typu C od 

subjektu zúčtování, použije poslední známé skutečné hodnoty měsíčních odběrů v odběrném místě a 

předávacím místě výrobny pro TVS a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech pro dodávku 

do soustavy jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu C. 

K bodu 21 

Navrhovanou úpravou § 22 odst. 1 dochází k zpřesnění postupu předávání skutečných hodnot dodávek 

elektřiny, přičemž tento postup je uveden do souladu s úpravou postupu registrace odběrných a 

předávacích míst. Data o skutečných hodnotách dodávek elektřiny se vždy vztahují k předávacím 

místům odběrného místa, k předávacím místům výrobny elektřiny, k předávacím místům 

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a k místům měření mezi regiony typových 

diagramů dodávek. 

K bodům 22 až 24 

Navrhovanou úpravou se uvádí daná ustanovení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., podle které 

se ruší měření typu M. 

K bodu 25 

Navrhovanou úpravou § 23 odst. 3 dochází k formulačnímu zpřesnění, kdy se vymezuje, že se jedná 

vždy o příslušný region typových diagramů dodávek, za který se stanovuje zbytkový diagram 

dodávek.  

K bodům 26 až 29 

Navrhovaná úprava ustanovení § 24 odst. 1, § 24 odst. 2 a 3, § 25 odst. 1 a 3, § 26 odst. 2 písm. a), 

§ 26 odst. 5 a 6 a § 30 odst. 5 a 6 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 

zpřesnění daných ustanovení. Spotřeba elektřiny se v předmětných ustanoveních nahrazuje odběrem 

elektřiny, který významově více odpovídá stavu, který v odběrném místě zákazníka probíhá. To 

znamená, že provozovatel soustavy měří odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. Navíc tímto 

dochází k uvedení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která používá pouze 

pojem odběr elektřiny. 
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K bodu 30 

Navrhovaná úprava § 26 odst. 1 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 

zpřesnění. 

K bodu 31 

 Navrhovanou úpravou se uvádí daná ustanovení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., podle které 

se ruší měření typu M. 

K bodu 32 

Navrhovaná úprava § 26 odst. 5 je legislativně technická úprava, kterou dochází k formulačnímu 

zpřesnění daného ustanovení.  

K bodu 33 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 2 je pouze legislativně technickou úpravou, kterou dochází pouze 

ke zpřehlednění ustanovení v odstavci 2. 

K bodu 34 

Navrhovaná úprava § 30 odst. 1 zpřesňuje dané ustanovení. Konkrétně se vymezuje, co má být 

uvedeno v obchodních podmínkách operátora trhu. Tedy popis průběhu finančního, resp. jednotlivých 

kroků vypořádání, které jsou prováděny v systému operátora trhu, včetně jednotlivých termínů každé 

etapy vypořádání. 

K bodu 35 

Navrhované znění § 33 odst. 3 vychází ze změny postupu registrace odběrných a předávacích míst, 

kdy základním předpokladem je změna dodavatele v odběrném místě a jeho předávacích místech, 

v předávacím místě výrobny elektřiny, které je určené pro dodávku do soustavy, v předávacím místě 

výrobny pro TVS a také v místě určeném ke krytí ztrát. Dalším předpokladem, ze kterého navrhovaná 

úprava vychází, je, aby změna dodavatele probíhala na odběrné místo jako celek včetně všech 

předávacích míst přidružených k danému odběrnému místu. Jinými slovy, je-li žádáno o změnu 

dodavatele v odběrném místě, je současně žádáno o změnu dodavatele i pro všechna předávací místa 

tohoto odběrného místa. Obdobně je tomu tak i v případě předávacích míst výrobny pro TVS a místa 

určeného ke krytí ztrát. Tento model byl zvolen z několika důvodů, a to: předpokládá minimální 

dopady na úpravu systémů dotčených účastníků trhu, je v souladu s platnou právní úpravou, vytváří 

flexibilní prostředí pro budoucí modifikace, které mohou být vyvolány novými trendy na trhu 

s elektřinou. 

Navrhovaným ustanovením se tedy explicitně vymezuje rozsah uplatnění žádosti o změnu dodavatele. 

Žádost o změnu dodavatele v odběrném místě je vždy podána současně i na všechna předávací místa 

daného odběrného místa a rovněž tomu tak je i v případě předávacího místa výrobny pro TVS, kdy se 

žádost podává na výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS. 

K bodu 36 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 4 písm. f) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu 

registrace odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 
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35. Navrhovaným ustanovením se v žádosti o změnu dodavatele vymezuje, které identifikační číselné 

kódy je nutné v žádosti o změnu dodavatele vyplnit, aby mohla být žádost úplná. 

K bodu 37 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 5 se ruší z důvodu jeho nadbytečnosti (stejně jako v § 35 a 44). Pakliže 

nedojde k dodržení termínu uvedeném v odstavci 2, je patrné, že žádost byla podána po tomto termínu 

a pracuje se s ní, jako by byla podána následující den. 

K bodu 38 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 5 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu registrace 

odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 39 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 6 a § 35 odst. 1 je legislativně technickou úpravou v důsledku 

přečíslování odkazovaného odstavce. 

K bodu 40 

Navrhovaná úprava § 34 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu registrace 

odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení vymezuje postup pro podání žádosti o uzavření nebo změnu smlouvy o 

zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, přičemž tato smlouva se uzavírá pouze pro 

místa, která jsou určena k odběru elektřiny. Současně se ustanovení doplňuje o text, kterým se 

explicitně vymezuje rozsah uplatnění žádosti na předávací místa výrobny pro TVS. Jinými slovy, 

žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se 

vztahuje současně na všechna předávací místa výrobny pro TVS. 

K bodu 41 

Navrhované znění § 34 odst. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu registrace 

odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhovaným ustanovení se explicitně vymezuje rozsah uplatnění žádosti o změnu dodavatele. Žádost 

o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě je vždy podána současně i na 

a všechna předávací místa daného odběrného místa. 

K bodu 42 

Navrhovaná úprava § 34 odst. 5 písm. b) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu 

registrace odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 

35. Aby mohla být žádost o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy akceptována ze 

strany provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, je nutné uvést správné a úplné informace o 

odběrném místě a pro předávací místa výrobny pro TVS, pro které je tato žádost podávána. Tato 

úprava rovněž implicitně stanovuje rozsah uplatnění žádosti, to znamená, že žádost je vždy podávána 

na odběrná místa a všechna jeho předávací místa současně. Obdobně tomu je i u předávacích míst 

výrobny pro TVS. 
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K bodu 43 

Navrhovanou úpravou § 34 odst. 5 písm. d) se upřesňuje obsah žádosti o uzavření smlouvy o zajištění 

služby přenosové nebo distribuční soustavy. Navrhovanou úpravou se předchází výkladovým 

nejasnostem v případech, kdy například dochází ke změně dodavatele v odběrném místě zákazníka, 

který není vlastníkem odběrného místa (typicky se jedná o nájemní bydlení). Ustanovení blíže uvádí, 

že i v takových případech je nutné mít uzavřenou smlouvu o připojení (nebo sjednanou změnu 

smlouvy o připojení) s dotčeným zákazníkem, který žádá o změnu dodavatele v odběrném místě. 

K bodu 44 

Navrhovaná úprava § 34 odst. 6 a 7 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného ustanovení.  

K bodu 45 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 1 písm. e) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu 

registrace odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 

35. Aby mohla být žádost o změnu typu smlouvy akceptována ze strany provozovatele přenosové 

nebo distribuční soustavy, je nutné uvést správné a úplné informace o odběrném místě a pro předávací 

místa výrobny pro TVS, pro které je tato žádost podávána. Jinými slovy řečeno je nutné uvést správné 

identifikační údaje odběrného místa a jeho předávacích míst a předávacího místa výrobny pro TVS. 

Tato úprava rovněž implicitně stanovuje rozsah uplatnění žádost, to znamená, že žádost je vždy 

podávána na odběrná místa a všechna jeho předávací místa současně. Obdobně tomu je i u 

předávacích míst výrobny pro TVS. 

K bodu 46 

Původní text § 35 odst. 2 je nahrazen z důvodu jeho nadbytečnosti. Pakliže nedojde k dodržení 

termínu uvedeném v odstavci 1, je patrné, že žádost byla podána po tomto termínu a pracuje se s ní, 

jako by byla podána následující den. Nový navrhovaný text je v souladu se změnou postupu registrace 

odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhovaným ustanovením se explicitně vymezuje rozsah uplatnění žádosti o změnu typu smlouvy. 

Žádost o změnu typu smlouvy v odběrném místě je vždy podána současně i na všechna předávací 

místa daného odběrného místa. Obdobně je tomu v případě předávacích míst výrobny pro TVS. 

K bodu 47 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 3, 4 a 5 je legislativně technickou úpravou, kterou se odstraňuje odkaz 

na odstavec 2, jelikož tento byl nahrazen novým ustanovením. 

K bodu 48 

V § 35 odst. 5 se doplňuje text, který upřesňuje dané ustanovení. 

K bodu 49 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 6 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnou postupu registrace 

odběrných a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 
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K bodu 50 

Navrhovaná úprava § 36 odst. 3 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaných odstavců. 

K bodu 51 

Navrhovaná úprava § 37 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 52 

Navrhovaná úprava § 37 odst. 5 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 53 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení vymezuje postup operátora trhu při změně dodavatele k datu účinnosti změny 

dodavatele. V případě účinnosti změny dodavatele v odběrném místě operátor trhu zruší přiřazení 

stávajícího dodavatele každému jednotlivému předávacímu místu daného odběrného místa nebo 

každému jednotlivému předávacímu místu výrobny. 

K bodu 54  

Navrhovaná úprava § 38 odst. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodům 55 a 58 

 Navrhovaná úprava § 38 odst. 3 a § 38 odst. 4 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k 

formulačnímu zpřesnění. Spotřeba elektřiny se nahrazuje odběrem elektřiny, který významově více 

odpovídá stavu, který v odběrném místě zákazníka probíhá. To znamená, že provozovatel soustavy 

měří odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. Navíc tímto dochází k uvedení do souladu 

s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která používá pouze pojem odběr elektřiny. 

K bodu 56 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35.  

K bodu 57 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 4 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35.  

K bodu 59 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 6 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 
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K bodu 60 

Navrhovaná úprava nadpisu § 39 zpřesňuje obsah daného ustanovení. 

K bodu 61 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení je rozšířeno o předávací místa výrobny pro TVS, u kterého rovněž probíhá 

odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy a u kterého je možné podat žádost o zkrácení a 

prodloužení dodávky a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku. 

K bodu 62 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 2 je legislativně technickou úpravou. Dané ustanovení je v současně 

platné vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou součástí odstavce 1, který obsahuje dva postupy, a to 

postup pro podání žádosti o zkrácení dodávky elektřiny a postup pro podání žádosti o zkrácení 

přenesení odpovědnosti za odchylku. Takové ustanovení je nepřehledné, a proto se žádost o zkrácení 

přenesení odpovědnosti za odchylku vyčleňuje do samostatného odstavce. Současně se navrhované 

ustanovení uvádí do souladu se změnami postupu registrace odběrných míst a předávacích míst a se 

základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 63 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Současně se zpřesňuje postup pro odsouhlasení podané žádosti o prodloužení dodávky elektřiny pro 

případy, kdy se provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nevyjádří ve stanoveném termínu. 

K bodu 64 

Navrhované znění § 39 odst. 4 je v souladu se změnami postupu registrace odběrných míst a 

předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. Navrhovaným 

ustanovením se explicitně vymezuje rozsah uplatnění žádosti o zkrácení dodávky a žádosti o 

prodloužení dodávky. Žádost o zkrácení dodávky a žádost o prodloužení dodávky v odběrném místě 

se vždy vztahuje současně na každé předávací místo odběrného místa. 

Navíc se navrhovaným ustanovením § 39 odst. 5 explicitně vymezuje postup operátora trhu 

v informačním systému operátora trhu v případě zkrácení dodávky elektřiny nebo prodloužení 

dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS.  

K bodu 65 

Navrhovanou úpravou § 39 odst. 6 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu 

registrace odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše 

v bodě 35. 

K bodu 66 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 7 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného odstavce. 
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K bodu 67 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 8 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného odstavce. Navrhované ustanovení se rovněž uvádí do souladu se změnami postupu 

registrace odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše 

v bodě 35.  

K bodu 68 

Navrhovaná úprava § 40 odst. 2 upřesňuje dané ustanovení, kdy na postup pro změnu dodavatele 

v případě změny dodavatele poslední instance v odběrném místě nebo změnu dodavatele v místě 

určeném k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se uplatňuje přiměřeně 

postup jako pro změnu dodavatele v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny. 

K bodu 69 

Navrhovaná úprava § 40 odst. 4 zpřesňuje postup v případě zasílání žádosti o zahájení dodávky při 

odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) nebo § 51 odst. 4 energetického zákona a postup pro přijetí nebo 

neakceptování žádosti na zahájení dodávky. Navrhovaná úprava rozšiřuje termín pro přijetí nebo 

neakceptování žádosti na zahájení dodávky i po stanoveném termínu pro podání žádosti. 

K bodu 70  

Navrhované úprava § 41 odst. 1 uvádí dané ustanovení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o 

měření elektřiny, kterou se ruší měření typu „M“.  

K bodu 71 

Navrhovaná úprava § 41 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navíc dochází k formulačnímu zpřesnění, kdy se explicitně stanovuje předávání údajů pro vyúčtování 

dodávek elektřiny a souvisejících služeb za zákazníky s měřením typu A a B, a to za předávací místa 

odběrného místa a předávací místa výrobny pro TVS. 

K bodu 72  

Navrhovaná úprava § 41 odst. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení explicitně stanovuje předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a 

souvisejících služeb za zákazníky s měřením typu C, a to za předávací místa odběrného místa a 

předávací místa výrobny pro TVS. 

K bodu 73 

Navrhovaná úprava § 41 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 74 

Navrhovaná úprava ustanovení § 42 odst. 3 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k 

formulačnímu zpřesnění daných ustanovení. Spotřeba elektřiny se nahrazuje odběrem elektřiny, který 

významově více odpovídá stavu, který v odběrném místě zákazníka probíhá. To znamená, že 
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provozovatel soustavy měří odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. Navíc tímto dochází k uvedení 

do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která používá pouze pojem odběr 

elektřiny. 

K bodu 75 

Navrhovaná úprava § 42 odst. 5 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného odstavce. Navíc se zpřesňuje text, kdy se vymezují dvě podmínky, při jejichž nesplnění 

současně je odběr považován za odběr zákazníka, a to pokud není registrována výrobna podle § 16b 

odst. 4 a pokud není registrováno předávací místo výrobny podle § 16b odst. 1 a 2.  

K bodu 76 

Navrhovaná úprava § 43 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení stanoví, že smlouva o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se 

uzavírá na odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS. Navíc dochází k legislativně 

technické úpravě v důsledku přečíslování odkazovaných ustanovení. 

K bodu 77 

Navrhované znění § 43 odst. 2 stanoví, že smlouva o zajištění služby přenosové nebo distribuční 

soustavy je sjednávána na odběrné místo, předávací místo pro TVS nebo předávací místo mezi 

soustavami. Navíc toto ustanovení zpřesňuje (v souladu s § 50 odst. 2 energetického zákona) 

sjednávání smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro souhrn odběrných a předávacích míst 

(v rámci tzv. „rámcové smlouvy“), přičemž tuto smlouvu lze sjednat pouze u odběrných míst nebo 

předávacích míst pro TVS připojených na hladině nízkého napětí.  

K bodům 78 až 80 

Navrhovaná úprava § 43 odst. 3 písm. b) až d) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami 

postupu registrace odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly 

popsány výše v bodě 35. Smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, je-li 

sjednávána zvlášť podle § 50 odst. 6 energetického zákona, lze sjednat pro jedno nebo více odběrných 

míst, jedno nebo více předávacích míst výrobny pro TVS nebo jedno nebo více předávacích míst 

provozovatele soustavy. Smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, je-li 

sjednávána podle § 50 odst. 2 energetického zákona, lze sjednat pro souhrn odběrných míst nebo 

předávacích míst výrobny pro TVS. 

K bodu 81 

Navrhovaná úprava § 43 odst. 6 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného odstavce. 

K bodu 82 

Navrhovaná úprava nadpisu § 44, kterou se oproti původnímu nadpisu doplňuje (v souladu s úpravou 

postupu registrace odběrných a předávacích míst) předávací místo výrobny pro TVS, pro které je 

rovněž sjednávána služba přenosové nebo distribuční soustavy a přes které je odebírána elektřina. 
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K bodům 83 a 84 

Navrhovaná úprava § 44 odst. 1 je legislativně technickou úpravou, kterou se část původního textu 

přesouvá do nového ustanovení odstavce 2. 

Navrhované znění § 44 odst. 2 explicitně stanovuje podmínku pro podání žádosti o poskytnutí služby 

přenosové nebo distribuční soustavy. Aby mohla být žádost akceptována ze strany provozovatele 

přenosové nebo distribuční soustavy, je nutné, aby byla žádost o poskytnutí služby přenosové nebo 

distribuční soustavy u nově vzniklého odběrného místa a předávacího místa výrobny pro TVS podána 

účastníkem, který má sjednanou smlouvu o připojení. 

K bodu 85 

Navrhovaná úprava § 44 odst. 4 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35.  

K bodu 86 

Navrhovaná úprava § 44 odst. 4 písm. f) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu 

registrace odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše 

v bodě 35. 

K bodům 87 a 88 

§ 44 odst. 5 (původní § 44 odst.  4) se ruší pro nadbytečnost. Pakliže nedojde k dodržení stanoveného 

termínu pro podání žádosti, je evidentní, že žádost byla podána po tomto termínu a pracuje se s ní, 

jako by byla podána následující den. Zrušené ustanovení se nahrazuje ustanovením novým, které je 

v souladu se změnami postupu registrace odběrných míst a předávacích míst a se základními 

předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 89 

Navrhovaná úprava § 44 odst. 6 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Současně dochází k legislativně technické úpravě v důsledku přečíslování odkazovaného odstavce. 

K bodu 90 

Navrhovaná úprava § 45 odst. 1 zpřesňuje odkaz na příslušné ustanovení § 44, konkrétně doplněním 

odstavce 4. 

K bodu 91 

Navrhovaná úprava § 45 odst. 5 zpřesňuje termín pro umožnění zasílání žádosti o zahájení dodávky a 

přijetí nebo odmítnutí žádosti o zahájení dodávky. Současná právní úprava příslušného ustanovení 

umožňuje podání žádosti o zahájení dodávky a současně přijetí nebo odmítnutí žádosti o zahájení 

dodávky ve stejném termínu. Tímto má provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy minimální 

čas k vyřízení, resp. projednání a přijmutí nebo odmítnutí žádosti. Navrhovaným ustanovením se 

rozšiřuje provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy doba pro odmítnutí nebo přijetí žádosti o 

zahájení dodávky. 
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K bodu 92 

Navrhovaná úprava uvádí nadpis § 46 do souladu se změnami postupu registrace odběrných míst a 

předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

K bodu 93 

Navrhována úprava § 46 odst. 2 zobecňuje dané ustanovení a odkazuje na zákon o podporovaných 

zdrojích energie jako celek. S ohledem na to, že v rámci projednávané novely zákona o 

podporovaných zdrojích energie může dojít ke změnám, které by současně zneplatnily dané 

ustanovení, které v současné době obsahuje odkazy na konkrétní ustanovení (§ 11 odst. 7), je 

navrhováno obecné znění odkazující se na zákon o podporovaných zdrojích energie jako celek. 

K bodu 94 

Navrhovaná úprava § 46 odst. 8 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navrhované ustanovení vymezuje postup pro změnu dodavatele a změnu subjektu zúčtování v případě 

předávacích míst výrobny elektřiny určených pro dodávku do soustavy. 

K bodu 95 

Navrhovaná úprava § 46a uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Navíc se zpřesňuje termín pro registraci předávacího místa mezi soustavami, přičemž tento termín se 

explicitně stanovuje na 5 pracovních dní před datem zahájení poskytnutí služby přenosové nebo 

distribuční soustavy.  

K bodům 96 a 97 

Navrhovaná úprava § 47 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst a se základními předpoklady, které byly popsány výše v bodě 35. 

Hromadný převod míst se upravuje na hromadný převod odběrných míst, předávacích míst výrobny 

elektřiny a míst určených k evidenci ztrát provozovatele soustavy. Současně dochází k legislativně 

technické úpravě, tj. ke zpřehlednění daného ustanovení a část textu týkající se obsahových náležitostí 

žádosti se vyčleňuje do samostatného § 47 odst. 2. 

K bodu 98 

Navrhovaná úprava § 47 odst. 3 uvádí dané ustanovení do souladu s legislativní zkratkou „hromadný 

převod míst“. Navíc se zpřesňuje text, jelikož došlo k přečíslování odstavců v důsledku vložení 

nového odstavce. 

K bodu 99 

Navrhovaná úprava § 47 odst. 4 uvádí dané ustanovení do souladu s úpravami registrace odběrných 

místa a předávacích míst, kdy hromadný převod lze žádat zvlášť pro odběrná místa, zvlášť pro 

předávací místa nebo zvlášť pro místa určená k evidenci ztrát provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy. 
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K bodu 100 

Navrhovaná úprava § 47 odst. 5 uvádí dané ustanovení do souladu s legislativní zkratkou „hromadný 

převod míst“. Navíc se zpřesňuje text, jelikož došlo k přečíslování odstavců v důsledku vložení 

nového odstavce. 

K bodu 101 

Navrhovaná úprava § 47 odst. 6 uvádí dané ustanovení do souladu s legislativní zkratkou „hromadný 

převod míst“. 

K bodu 102 

Navrhovaná úprav § 47 odst. 7 uvádí dané ustanovení do souladu s legislativní zkratkou „hromadný 

převod míst“ 

K bodu 103 

Navrhovaná úprava ustanovení § 48 odst. 3 písm. i) je legislativně technickou úpravou, kterou dochází 

k formulačnímu zpřesnění daných ustanovení. Skutečná spotřeba elektřiny se nahrazuje skutečným 

odběrem elektřiny. Navíc tímto dochází k uvedení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření 

elektřiny, která používá pouze pojem odběr elektřiny. 

K bodu 104 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 1 mění definici výrobce první kategorie, kdy se podmínka „poskytování 

podpůrných služeb na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy“ nahrazuje podmínkou 

novou. Tato nová podmínka umožňuje nárokovat výrobci elektřiny status výrobce první kategorie,  

je-li provozovatelem přečerpávací vodní elektrárny. Úřad přistoupil k úpravě této definice z několika 

důvodů, a to: 

a) změny, které probíhají na trhu s elektřinou v oblasti výroby elektřiny a poskytování podpůrných 

služeb (změna skladby výrobních zdrojů – výrobní mix), vedou provozovatele přenosové soustavy 

k uvolnění výkonové hranice (tzv. „kodexové minimum“), od které mohou výrobci elektřiny nabízet 

podpůrnou službu; snížení této hranice ve spojení ze zachováním současného znění § 53 odst. 1 by 

vedlo k výpadku příjmů provozovatelů soustav, které zakládají na platbě za rezervovanou kapacitu, 

b) změny na trhu s elektřinou vyvolané změnou podmínek pro nabízení regulační energie (konkrétně 

změny vyplývající z evropské právní úpravy, tj. nařízení Evropské komise (EU) 2017/2195, kterým se 

stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice) otevírají 

trh s regulační energií (resp. slovy předmětného nařízení „trh s výkonovou rovnováhou“), přičemž 

výrobci elektřiny budou moci svou regulační energii nabízet i přeshraničně, a 

c) podmínku zakládající na možnosti uplatnit výhody přináležející výrobci první kategorie na základě 

poskytování podpůrných služeb budou moci využívat provozovatelé přečerpávacích vodních 

elektráren zejména z toho důvodu, že se jedná o zdroje elektrické energie, které významně přispívají 

ke stabilizaci elektrizační soustavy, a navíc se jedná o technologie, jejichž provoz by nevedl k naplnění 

kvantitativní podmínky stanovené vyhláškou pro výrobce první kategorie, čímž by došlo k úplnému 

vyjmutí daného zdroje z jakýchkoliv možností stát se výrobcem první kategorie. 
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Z pohledu vývoje trhu s elektřinou, kdy dochází k postupné decentralizaci výroby a vzniku nových 

subjektů na trhu s elektřinou a jimi nabízených služeb pro stabilizaci soustavy, nebude tato výjimka v 

budoucnu plnit původní význam jejího zavedení v minulých letech. Ten spočíval v podpoře výrobních 

zdrojů, které jsou systémově významné (z hlediska velikosti instalovaného výkonu a možností stabilně 

nabízet různé podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy pro stabilizaci soustavy). Proto je 

obecným cílem Úřadu postupně zužovat skupinu výrobců první kategorie.  

K bodu 105 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 2 zpřesňuje dané ustanovení, přičemž rezervovanou kapacitu lze sjednat 

pouze pro předávací místo odběrného místa a předávací místo distribuční soustavy, a to na napěťové 

hladině 1 kV a vyšší. Z této úpravy rovněž implicitně vyplývá, že rezervovaná kapacita na napěťové 

hladině 1 kV a vyšší se nesjednává pro předávací místa výrobny pro TVS. 

K bodu 106 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 5 zpřesňuje dané ustanovení, kdy status výrobce první kategorie u nově 

připojované výrobny elektřiny v průběhu hodnoceného období je stanoven jako poměr instalovaného 

výkonu dané výrobny a hodnotou rezervovaného příkonu dané výrobny. Hodnota rezervovaného 

příkonu se stanoví jako součet rezervovaných příkonů v odběrném místě a předávacím místě výrobny 

pro TVS v dané výrobně. 

K bodu 107 

Navrhovaná úprava § 54 odst. 1 zpřesňuje dané ustanovení, kdy výrobce první kategorie uplatňuje 

úlevu zvlášť, a to podle hladiny připojení. Je-li výrobna elektřiny připojena mezi fázemi vyšší než 1 

kV, uplatňuje výrobce první kategorie úlevu na platbě za rezervovanou kapacitu, jež není hrazena za 

odběrné místo výrobce elektřiny určené k odběru elektřiny pro jiné účely než pro TVS a předávací 

místo výrobny pro TVS. Je-li výrobna elektřiny připojena mezi fázemi nižší než 1 kV, uplatňuje 

výrobce první kategorie úlevu na platbě za rezervovaný příkon, jež není hrazena za odběrné místo 

výrobce elektřiny určené k odběru elektřiny pro jiné účely než pro TVS a předávací místo výrobny pro 

TVS. 

K bodu 108 

Navrhovanou úpravou § 54 odst. 3 se ruší druhá věta z důvodu nadbytečnosti. Z ustanovení § 54 odst. 

1 vyplývá, že se platba za rezervaci kapacity neúčtuje výrobci první kategorie v případě odběru, pokud 

je tento odběr realizován mimo období dlouhodobé odstávky. Jinými slovy řečeno, platba za 

rezervovanou kapacitu se účtuje výrobci první kategorie v případě odběru v dlouhodobé odstávce, tj. 

v odstávce, která je delší než 30 dní. 

K bodu 109 

Navrhovaná úprava § 54 odst. 4 zpřesňuje dané ustanovení, kdy výrobce druhé kategorie uplatňuje 

úlevu zvlášť, a to podle hladiny připojení. Je-li výrobna elektřiny připojena mezi fázemi vyšší než 1 

kV, uplatňuje výrobce druhé kategorie úlevu na platbě za rezervovanou kapacitu pouze pro předávací 

místo výrobny pro TVS. Je-li výrobna elektřiny připojena mezi fázemi nižší než 1 kV, uplatňuje 

výrobce druhé kategorie úlevu na platbě za rezervovaný příkon pouze pro předávací místo výrobny 

pro TVS. 
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K bodu 110 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s novelizačním bodem 2.  

K bodu 111 

Navrhovaná úprava § 55 odst. 1 písm. e) zpřesňuje údaje, které operátor trhu zpracovává a zveřejňuje 

v měsíční a roční zprávě o trhu s elektřinou. 

K bodu 112 

Navrhovaná úprava § 55 odst. 2 písm. b) ruší část textu z důvodu nadbytečnosti, jelikož se 

předpokládá, že každý registrovaný účastník trhu má přiděleno identifikační číslo. 

K bodu 113 

Navrhovaná úprava ruší ustanovení § 56 odst. 7. Dané ustanovení pozbylo na významu, pro který bylo 

zavedeno. 

K bodu 114 

Navrhovaná úprava § 57 odst. 1 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 

odkazovaného odstavce. 

K bodu 115 

Navrhovaná úprava § 58 odst. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst. Informace o odstoupení provozovatele soustavy od smlouvy o 

zajištění služeb obsahuje výčet identifikačních číselných kódů odběrného místa včetně výčtu 

identifikačních číselných kódů předávacích míst daného odběrného místa. 

K bodu 116 

Navrhovaná úprava § 58 odst. 4 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst. Informace o zahájení dodávky dodavatelem poslední instance 

obsahuje mimo informace o termínu zahájení dodávky dodavatelem poslední instance také výčet 

identifikačních číselných kódů odběrného místa včetně výčtu identifikačních číselných kódů 

předávacích míst daného odběrného místa, jehož se daná skutečnost (dodávka dodavatelem poslední 

instance) týká. 

K bodu 117 

Navrhovaná úprava § 59 odst. 4 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst. Operátor trhu poskytne dodavateli poslední instance a příslušnému 

provozovateli distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst včetně identifikačních 

číselných kódů předávacích míst. Operátor trhu rovněž přiřadí dodavatele poslední instance 

k odběrnému místu a jeho předávacím místům. Opačně operátor trhu zruší přiřazení dodavatele 

poslední instance k odběrnému místu a jeho předávacím místům, dojde-li ke změně dodavatele 

poslední instance za jiného dodavatele v příslušném odběrném místě. 

K bodu 118 

Navrhovaná úprava ustanovení § 60 odst. 3 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k 
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formulačnímu zpřesnění. Poslední aktuální předpokládaná roční spotřeba elektřiny se nahrazuje 

posledním aktuálním předpokládaným ročním odběrem elektřiny, který významově více odpovídá 

stavu, který v odběrném místě zákazníka probíhá. To znamená, že provozovatel soustavy měří 

odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. Navíc tímto dochází k uvedení do souladu s vyhláškou č. 

359/2020 Sb., o měření elektřiny, která používá pouze pojem odběr elektřiny. 

K bodu 119 

Navrhovaná úprava § 62 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami postupu registrace 

odběrných míst a předávacích míst. Žádost o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 

v provozu pro ověření technologie zákazníka předkládá žadatel pro každé předávací místo odběrného 

místa. 

K bodu 120 

Navrhovaná úprava § 62 odst. 7 zpřesňuje dané ustanovení. 

K bodu 121 

Navrhovaná úprava Přílohy č. 5 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 

zpřesnění. Plánovaná roční spotřeba elektřiny se nahrazuje plánovaným ročním odběrem elektřiny, 

který významově více odpovídá stavu, který v odběrném místě zákazníka probíhá. To znamená, že 

provozovatel soustavy měří odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. 

K bodu 122 

Navrhovaná úprava Přílohy č. 5 v odstavci 4 je legislativně technickou úpravou, kdy dochází ke 

změně odkazovaného ustanovení § 17, který se mění v důsledku úpravy postupu registrace odběrných 

a předávacích míst. 

K bodu 123 

Navrhovaná úprava Přílohy č. 8 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází ke změně odkazu 

na postup pro stanovení ceny za dodanou regulační energii. Tento postup bude stanoven nikoliv 

v Pravidlech provozování přenosové soustavy, ale v cenovém předpise, tj. cenovém rozhodnutí Úřadu. 

Navrhované úpravy Příloh č. 9 až 15 jsou legislativně technické úpravy, kterými dochází k 

formulačnímu zpřesnění. Spotřeba elektřiny se nahrazuje odběrem elektřiny, který významově více 

odpovídá stavu, který v odběrném místě výrobny probíhá. To znamená, že provozovatel soustavy měří 

odebranou elektřinu, tedy odběr zákazníka. Navíc tímto dochází k uvedení do souladu s vyhláškou 

č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která používá pouze pojem odběr elektřiny. 

K bodu 124 

Navrhovaná úprava Přílohy č. 17 uvádí nadpis do souladu se změnami postupu registrace odběrných 

míst a předávacích míst, přičemž je uváděn rozsah a struktura údajů o odběrných místech a jejich 

předávacích místech. Součástí uváděných informací je rovněž identifikační číselný kód odběrného 

místa a jeho předávacích míst. Současně dochází k legislativně technické úpravě spočívající v 

přečíslování odkazovaných ustanovení v souladu s navrhovanými úpravami vlastního textu vyhlášky. 

K bodu 125 
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Navrhovaná úprava Přílohy č. 20 zpřesňuje strukturu dat zasílaných provozovatelem distribuční 

soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny. Tyto údaje jsou předávány za předávací 

místa odběrného místa. Úpravy rovněž souvisí se změnami postupu registrace odběrných míst a 

předávacích míst. 

 

Čl. II 

K Přechodnému ustanovení 

Návrh právní úpravy svými účinky zasahuje do právních vztahů vzniklých na základě dosavadní 

právní úpravy, a proto je třeba, aby návrh právního předpisu obsahoval přechodné ustanovení, které 

bude způsob a důsledky takového střetu řešit a povede k uvedení takového stavu do souladu s novou 

právní úpravou. 

Návrh vyhlášky zavádí přechodné ustanovení pro výrobce elektřiny jejichž výrobna elektřiny byla 

zařazena do první kategorie podle § 53 odst. 1. Tento výrobce elektřiny, poskytl-li v roce 2020 v 

posuzované výrobně elektřiny na základě uzavřené smlouvy o poskytování podpůrných služeb 

podpůrnou službu provozovateli přenosové soustavy, považuje se do 31. prosince 2025 ve vztahu k 

této výrobně za výrobce první kategorie, pokud v každém následujícím kalendářním roce poskytuje v 

posuzované výrobně elektřiny na základě smlouvy o poskytování podpůrných služeb podpůrné služby 

provozovateli přenosové soustavy v rozsahu alespoň 120 hodin. Tento výrobce oznámí zařazení 

posuzované výrobny jako výrobce první kategorie provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy 

a prokáže splnění rozsahu poskytovaných podpůrných služeb provozovateli distribuční soustavy do 

31. ledna kalendářního roku. V opačném případě je tento výrobce provozovatelem přenosové nebo 

distribuční soustavy zařazen jako výrobce druhé kategorie. 

 

Čl. III 

K Účinnosti 

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 11 až 

13, 17, 22 až 34, 47, 48, 55, 58, 60, 69, 70, 74, 91, 93, 102 až 104, 110 až 113, 118, 120, 121, 

123, a čl. II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.  
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