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IV. 

 

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 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 dalších faktorů, se rovněž mění regulatorní 
prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, 
které stanovují pravidla fungování trhu. Ačkoliv mnohdy nejsou pravidelné změny právních předpisů 
vnímány účastníky trhu příliš pozitivně, jelikož mohou vnášet mezi účastníky nejistotu a mohou 
narušit stabilitu prostředí, je nutné takové změny provádět, pakliže je to vyžadováno podmínkami. 
Vlivem provedených změn zpravidla dochází buď pouze k doplnění stávajících ustanovení předmětné 
právní úpravy, která příslušná ustanovení zpřesňují, terminologicky uvádí do souladu nebo logicky 
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uspořádávají, nebo dochází k tvorbě ustanovení zcela nových. Obdobně tomu je i v případě 
navrhovaných změn vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. K zmírnění nejistoty mezi účastníky trhu, 
které vyvolávají navrhované změny, byly organizovány pracovní skupiny s příslušnými dotčenými 
účastníky trhu, kde se záměry na provedení změn příslušných postupu stanovených vyhláškou 
diskutovaly. K zajištění celkové transparentnosti procesu tvorby návrhu vyhlášky a seznámení 
veřejnosti s tímto návrhem byl rovněž využit veřejný konzultační proces.  

Navrhované úpravy lze rozdělit do dvou skupin dle toho, čím jsou vyvolány. Konkrétně se 
jedná o změny:  

a) které jsou vyvolány změnami právních předpisů (úprava stávajících nebo vznik nových 
národních i mezinárodních právních předpisů), a 

b) které jsou vyvolány aplikační praxí některých postupů stanovených vyhláškou.  

Změny jsou navrhovány v těchto oblastech: 

1. registrace odběrných a předávacích míst, 
2.  rezervace kapacity, 
3.  typy měření elektřiny (uvedení do souladu s vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny). 

A stanovení ceny regulační energie pro účely vyhodnocování odchylek. 

Vlivem úprav postupu registrace odběrných a předávacích míst, bylo nutné zajistit kontinuitu 
i u 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, 
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 a 
8.  příslušné přílohy související s výše uvedenými body.  

Převážná část navrhovaných změn souvisí s úpravou postupu registrace odběrných míst 
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 se tento model rozvíjí, mimo jiné i v závislosti na 
obsahu projednávané vládní novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. 
Úpravy prováděné v této oblasti předpokládají, že v informačním systému operátora trhu bude 
registrováno (na straně odběru) každé odběrné místo včetně jeho předávacích míst, přičemž se 
předpokládá, že za každou napěťovou hladinu, na které je odběrné místo připojeno, bude jedno 
předávací místo. Dále budou registrována předávací místa výroben elektřiny pro technologickou 
vlastní spotřebu, a to vždy po napěťových hladinách, odebírá-li výrobce elektřiny elektřinu pro 
technologické účely z různých napěťových hladin. Navrhované úpravy dále předpokládají, že budou 
v informačním systému operátora trhu registrována (na straně dodávky do soustavy) předávací místa 
výrobny elektřiny rovněž po napěťových hladinách. V neposlední řadě budou registrována předávací 
místa mezi soustavami po napěťových hladinách. Navrhovaný model registrace odběrných míst 
a předávacích míst v informačním systému operátora trhu nevytváří zásadní změny na straně nastavení 
postupů interních systémů účastníků trhu, které by znamenaly úplnou přestavbu interních systémů, 
nicméně určité úpravy bude nutné provést. Což ovšem je nevyhnutelné v případě, že dochází k úpravě 
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pravidel fungování. V této souvislosti je účastníkům trhu navrhován přiměřený prostor pro zajištění 
souladu vnitřních postupů s postupy navrhovanými vyhláškou. Navrhovaný čas byl rovněž blíže 
konzultován a je navrhováno více jak 6 měsíční období pro uvedení do souladu. 

Navrhované úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou dále zasahují do oblasti sjednávání 
rezervované kapacity, konkrétně do definice výrobce první kategorie. Definice je upravována jednak 
v důsledku výše uvedeného návrhu změn postupu registrace odběrných míst a předávacích míst, ale 
také v důsledku vývoje v oblasti poskytování podpůrných služeb. Změna struktury zdrojů výroby 
elektřiny současně doprovází obavy z lokálního nedostatku výkonu, proto provozovatel přenosové 
soustavy přistoupil ke snížení limitní hranice, od které mohou výrobci elektřiny poskytovat podpůrnou 
službu (z 10 MW na 1 MW). Dále dochází k rozvoji přeshraničního trhu s regulační energií, přičemž 
výrobci elektřiny budou moci v rámci koordinovaných platforem nabízet své volné kapacity 
i v zahraničí (za podmínky volné přenosové přeshraniční kapacity).  

Výrobcům elektřiny se tedy otevírají příležitosti pro uplatnění své volné výrobní kapacity 
jednak v oblasti poskytování podpůrných služeb, ale také v oblasti poskytování regulační energie 
nejen na národním trhu ale i v zahraničí. Uvolnění podmínek pro poskytovatele podpůrných služeb, ke 
kterému bude dále do budoucna docházet vlivem zavádění nových technologií a způsobu řízení 
soustav, současně se zachováním současných podmínek stanovených vyhláškou pro výrobce první 
kategorie povede k výpadku plateb za rezervaci kapacity. Zachování podmínky, která zaručuje výrobci 
první kategorie nehradit platbu za rezervovanou kapacitu v případě, že poskytuje podpůrnou službu 
(i pouze jednou za rok, přičemž platbu za rezervovanou kapacitu nesjednává a nehradí po celý rok) 
může v důsledku snížení kodexového limitu způsobit skokový nárůst skupiny výrobců elektřiny, kteří 
budou poskytovat podpůrné služby a nebudou hradit cenu za rezervovanou kapacitu nebo cenu za 
rezervovaný příkon. Historicky zavedená výjimka, která spočívala v podpoře velkých výrobních 
zdrojů elektřiny, které byly široce považované za významné zdroje z hlediska zajištění bezpečnosti 
provozu elektrizační soustavy, nebude plnit svou funkci.  

Další úpravy navrhované předkládanou vyhláškou souvisejí s adaptací na vyhlášku o měření 
elektřiny, která ruší typ měření M, a z tohoto důvodu se ve vyhlášce ruší ustanovení odkazující na 
tento typ měření.  

Předkládaná vyhláška dále upravuje oblast stanovení ceny regulační energie, přičemž 
konkrétní způsob stanovení ceny regulační energie bude v budoucnu vycházet z postupu, který je 
uveden v cenovém předpise Energetického regulačního úřadu. V neposlední řadě navrhované úpravy 
vyhlášky vychází z průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou. Tyto úpravy jsou provedeny zejména za účelem zamezení 
výkladových nejasností a zpřesnění a sjednocení postupů.   

Úřad se rovněž v rámci novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou zabýval otázkou 
zavedení dvoustranných vnitrodenních registrací diagramů dodávek. Jedná se o způsob 
nekoordinovaného obchodování na trhu s elektřinou. Tento způsob obchodování umožňuje 
účastníkům trhu (výrobcům elektřiny a obchodníkům s elektřinou, kteří jsou subjekty zúčtování 
odchylek) obchodovat elektřinu mimo koordinované trhy s elektřinou (denní, vnitrodenní a trh 
s regulační energií) na konkrétní hodinu v rámci dne dodávky. Lze připustit, že se jedná o další 
obchodní nástroj, který umožní dotčeným subjektům optimalizovat své obchodní pozice a individuální 
odchylku. Avšak na straně druhé se úřad musí zabývat otázkou toho, zda tento nástroj nebude 
v rozporu s jinými cíli, například v oblasti rozvoje koordinovaných trhů s elektřinou, na něž se klade 
značný důraz v rámci evropských regulatorních právních předpisů. S ohledem na nejednoznačnost 
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přínosů zavedení a rovněž s ohledem na vývoj a strukturu trhu v České republice nebude tento způsob 
obchodování v rámci této novely vyhlášky zaveden. 

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. Cílem vyhlášky není 
implementace právních předpisů EU, dochází nicméně k úpravě některých ustanovení, která jsou 
vykazována jako implementační. Uvedené změny vyhlášky nemají vliv na rozsah implementace 
a návrh vyhlášky je v souladu s právní úpravou Evropské unie upravující fungování trhu v oblasti 
elektroenergetiky, a to konkrétně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU, s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou a 
s nařízením Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro 
obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice. 

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

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 dodatečné finanční výdaje. 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 
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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 
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. 

Smyslem navrhované právní úpravy pochopitelně 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 

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 
nadměrných 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 v co nejširším 
časovém spektru. 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 
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Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu.   

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 je navrhována v projednávané novele energetického 
zákona, jehož přijetí 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. 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 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.  

K bodu 2 

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

K bodu 3 

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

K bodu 4 

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou, kterou se mění odkazované ustanovení vlivem 
změny označení odkazovaného ustanovení. 

K bodu 5 

Navrhovaná úprava § 16 stanovuje postup provozovateli přenosové a distribuční soustavy 
a operátorovi trhu pro registraci míst, která jsou identifikována jedinečným identifikačním číselným 
kódem, v informačním systému operátora trhu. V příslušném ustanovení se stanoví výčet míst, která 
jsou definována v souladu s platnou právní úpravou a rovněž i v souladu s návrhem projednávané 
novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, které se registrují 
v informačním systému operátora trhu. Konkrétně se registrují odběrná místa a předávací místa 
odběrného místa, předávací místa výrobny elektřiny, předávací místa mezi soustavami. Současný 
návrh zachovává registraci míst měření mezi regiony typových diagramů dodávek, registraci 
souhrnného odběrného místa a registraci odběrných míst s neměřeným odběrem elektřiny. V návrhu se 
nově přidává postup pro registraci předávacího místa záložního napájení. Navrhovanými úpravami 
dále dochází k zpřehlednění dotčených ustanovení a logickému uspořádání základních úkonů 
dotčených účastníků v průběhu registrace.  

K bodu 6 

Navrhovaná úprava § 16a až § 16c navazuje na úpravy uvedené v bodě 5 výše.  S ohledem na to, že 
registrace míst uvedených v návrhu ustanovení § 16 probíhá na základě obdobných postupů, existují 
odlišnosti, které se blíže stanovují pro odběrné místo a předávací místo odběrného místa v § 16a, 
předávací místo výrobny v § 16b a postup registrace soustavy a předávací místo mezi soustavami 
v § 16c. 

Navrhované znění § 16a upravuje postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného 
místa ve smyslu předpokladu, že každé registrované odběrné místo má registrováno i své předávací 
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místo nebo více předávacích míst, je-li toto odběrné místo připojeno z více napěťových hladin. 
S ohledem na definici předávacího místa v projednávaném návrhu novely energetického zákona se 
předpokládá, že odběrné místo má za každou napěťovou hladinu, na které je připojeno, registrováno 
jedno předávací místo, přičemž má-li odběrné místo rovněž záložní napájení, je u tohoto odběrného 
místa v informačním systému operátora trhu registrováno samostatné předávací místo za napěťovou 
hladinu pro záložní napájení. 

Takto registrovaným odběrným místům a předávacím místům odběrného místa, nebo předávacím 
místům pro záložní napájení je přidělen identifikační kód, přičemž u odběrného místa, které má jedno 
předávací místo, je identifikační číselný kód předávacího místa shodný s identifikačním číselným 
kódem odběrného místa. Má-li odběrné místo více předávacích míst, je identifikační číselný kód 
přidělen každému z těchto předávacích míst. 

Navrhované ustanovení současně zachovává úpravu: postupu registrace odběrných míst s připojenou 
výrobnou elektřiny, která je provozována podle § 28 odst. 5 energetického zákona; postupu registrace 
odběrných míst, ve kterých je zákazník, dodavatel i provozovatel distribuční soustavy stejným 
subjektem; postupu registrace odběrných míst jimž byla přiřazena distribuční sazba pro neměřené 
odběry. V případě postupu registrace odběrného místa s výrobnou elektřiny se doplňuje zpřesňující 
text, kterým se vymezuje registrace předávacího místa výrobny elektřiny výrobce elektřiny 
a odběrného místa s připojenou výrobnou provozovanou podle § 28 odst. 5 energetického zákona. 

Navrhované znění § 16b upravuje postup registrace předávacích míst výrobny, přičemž se vychází 
z předpokladu, že se registrují předávací místa výrobny pro TVS neboli předávací místa 
prostřednictvím nichž dochází k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu a 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 nahlíženo 
jako na zákazníka a postupuje při registraci odběrného místa a předávacího místa  odběrného místa  
podle § 16a. Nicméně odebírá-li výrobce elektřiny elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy 
pro účely zajištění technologického chodu výrobny  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 elektřiny, který registruje 
pouze předávací místo, které je určené k odběru pro tyto účely. Výrobce elektřiny rovněž registruje 
předávací místa, která jsou určená pro dodávku elektřiny do soustavy. I v případě registrace 
předávacích místa výrobny elektřiny se vychází z předpokladu, že je registrováno jedno předávací 
místo za napěťovou hladinu.  

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 a je doplněno o postup registrace místa určeného 
k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustav, který ve vyhlášce chyběl. 

K bodu 7 

Navrhovaná úprava § 17 navazuje na úpravu postupu registrace odběrného místa a předávacího místa 
a upravuje postup pro přiřazování statusů, přičemž jednotlivé statusy (aktivní, přerušeno, neaktivní 
nebo bez elektroměru) se přiřazují u předávacího místa odběrného místa, předávacího místa výrobny a 
předávacího místa mezi soustavami. Navrhovaným ustanovením se rozšiřuje okruh subjektů, k jejichž 
předávacím místům lze přiřadit status, který identifikuje stav v daném předávacím místě. To znamená, 
že status lze přiřadit zvlášť k jednotlivým předávacím místům. Příslušným návrhem se rovněž 
zpřesňuje užití statusu přerušeno, který je vázán pouze k případům, kdy v přes příslušné předávací 
místo dochází k neoprávněnému přenosu elektřiny, neoprávněné distribuci elektřiny, neoprávněnému 
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odběru elektřiny nebo neoprávněné dodávce elektřiny do soustavy.  

K bodu 8 

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. V případě odběrného místa je subjekt zúčtování odpovědný za odchylku odběrného 
místa jako celku, tj. je tento subjekt zúčtování registrován s informačním systému operátora trhu i u 
všech předávacích míst daného odběrného místa stejný. 

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 9 

Navrhovaná úprava § 18 odst. 5 formulačně zpřesňuje dané ustanovení. Současně je toto ustanovení 
upraveno v souladu s úpravami registrace odběrného místa a předávacího místa.  

K bodu 10 

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 11 

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 zachovat a upřesnit, aby byla zachována i právní jistota 
u účastníků trhu.  

K bodům 12  

Navrhovaná úprava je legislativně technickou úpravou, kdy dochází k formulačnímu zpřesnění.  
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K bodu 13 

Navrhovanou úpravou § 20 odst. 1 dochází k úpravě celého ustanovení, kdy se jednak formulačně 
zpřesňuje první věta, ustanovení se uvádí do souladu s typy měření, které nově stanovuje vyhláška 
č. 359/2020 Sb., a rovněž se upřesňuje povinnost pro provozovatele distribuční soustavy pro předávání 
předběžných hodnot. Konkrétně se zužuje rozsah předběžných údajů, které provozovatel distribuční 
soustavy je schopen předat operátorovi trhu do 11.00 hodin následujícího dne pro denní vyhodnocení 
odchylek. Současná aplikační praxe prokázala, že vlivem původního znění předmětného ustanovení 
docházelo k neplnění povinnosti provozovatele distribuční soustavy a některá data nebyla předávána a 
byla dopočítávána operátorem trhu. Data, která nebyla provozovatelem distribuční soustavy 
předávána, budou předávána subjektem zúčtování (viz § 21).    

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 za jednotlivá předávací místa. 

K bodu 15 a 16 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 3 a 4 rovněž vyplývá z provedených úprav postupu registrace 
odběrných a předávacích míst. V případě provedených úprav 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 za 
jednotlivá předávací místa.  

K bodu 17 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 5 navazuje na úpravy provedené v § 20 odst. 1 písm. b) (viz bod 13). 
Dochází dále k formulačnímu zpřesnění daného ustanovení a uvedení do souladu s typy měření, které 
stanovuje vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 

K bodu 18 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 5 navazuje na úpravy provedené v § 20 odst. 1 písm. b) (viz bod 14). 
Dochází dále k zpřesnění jednotlivých skupin předávaných dat provozovatelem distribuční soustavy, 
kdy tato zpřesnění vyplývají z úprav v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst.  

K bodu 19 

Navrhovaná úprava § 20 odst. 6 je legislativně technická úprava, na základě které dochází 
k terminologickému zpřesnění textu ustanovení. Provozovatel lokální distribuční soustavy předává 
data za souhrnné odběrné místo dané lokální distribuční soustavy, nikoliv za více souhrnných 
odběrných míst. Samotný návrh registrace odběrných míst a předávacích míst předpokládá, že 
provozovatel lokální distribuční soustava má pouze jedno souhrnné odběrné místo za danou lokální 
distribuční soustavu.  

K bodu 20 

Navrhovanou úpravou dochází k uvedení příslušných ustanovení do souladu s typy měření, které 
stanovuje vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 
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K bodu 21 

Navrhovanou úpravou § 21 odst. 1 se uvádí příslušné ustanovení do souladu s provedenými úpravami 
v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst. Subjekt zúčtování předává předběžné hodnoty 
operátorovi trhu pro účely zúčtování odchylek do 11.00 hodin za dodávku a odběr elektřiny 
v jednotlivých předávacích místech odběrného místa a 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. Úprava tohoto ustanovení rovněž systematicky navazuje na úpravy § 21 odst. 1 
písm. b). 

K bodu 22 

Navrhovanou úpravou § 21 odst. 2 se uvádí příslušné ustanovení do souladu s provedenými úpravami 
v oblasti 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 dodávku a odběr elektřiny v jednotlivých předávacích místech výrobny pro 
TVS s měřením typu C a za dodávku elektřiny v jednotlivých předávacích místech výrobny elektřiny 
pro dodávku do soustavy s měřením typu C. 

K bodu 23 

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 24 

Navrhovanou úpravou § 22 odst. 1 dochází k zpřesnění postupu předávání skutečných hodnot dodávek 
elektřiny, přičemž tento postup je uveden do souladu s úpravou v oblasti 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 bodu 25 

Navrhovanou úpravou se uvádí dané ustanovení do souladu s typy měření, které stanoví vyhláška 
č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 

K bodu 26 

Navrhovaná úprava uvádí ustanovení § 22 odst. 2 písm. c) do souladu s navrhovanými úpravami § 21, 
potažmo § 20 odst. 1 písm. b). 

K bodu 27 a 28 

Navrhovanou úpravou se uvádí dané ustanovení do souladu s typy měření, které stanovuje vyhláška 
č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 

K bodu 29 

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.  
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K bodům 30 až 33 

Navrhovaná úprava ustanovení je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k terminologickému 
zpřesnění daných ustanovení.  

K bodu 34 

Navrhovaná úprava § 26 odst. 1 písm. a) a b) je legislativně technickou úpravou, kterou dochází 
k formulačnímu zpřesnění. 

K bodu 35 

Navrhovanou úpravou § 26 odst. 1 písm. a) se uvádí daná ustanovení do souladu s typy měření, které 
stanoví vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 

K bodu 36 

Navrhovaná úprava § 26 odst. 5 je legislativně technická úprava, kterou dochází k terminologickému 
zpřesnění daného ustanovení. Vyhodnocuje se odchylka za souhrnné odběrné místo dané lokální 
distribuční soustavy, nikoliv za více souhrnných odběrných míst. Samotný návrh registrace odběrných 
míst a předávacích míst předpokládá, že provozovatel lokální distribuční soustava má pouze jedno 
souhrnné odběrné místo za danou lokální distribuční soustavu. 

K bodu 37 

Navrhovaná úprava § 27 odst. 2 je pouze legislativně technickou úpravou, kterou dochází pouze 
ke zpřehlednění ustanovení v odstavci 2. 

K bodu 38 

Navrhované ustanovení § 27 odst. 5 se legislativně technickou úpravou, kterou dochází k zrušení 
předmětného ustanovení vlivem toho, že duplikuje definici, která je již stanovena v energetickém 
zákoně. 

K bodu 39 

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 40 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 2 je legislativně technickou úpravou. Předmětná věta je již v § 33 
obsažena, nicméně z důvodu rušení odstavce, kde je tato věta obsažena, se tato věta vkládá do 
odstavce, kam věcně patří. 

K bodu 41 

Navrhované znění nového odstavce 3 v § 33 navazuje na provedené úpravy v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst, kdy se vychází z předpokladu, že se změna dodavatele provádí na 
odběrné místo a předávací místa odběrného místa a předávací místo výrobny pro TVS. Dalším 
předpokladem, ze kterého navrhovaná úprava vychází je, aby změna dodavatele probíhala na odběrné 
místo jako celek všech předávacích míst přidružených k danému odběrnému místu. Jinými slovy, 
žádá-li se o změnu dodavatele v odběrném místě, dochází ke změně dodavatele v každém předávacím 
místě tohoto odběrného místa. Obdobně je tomu tak i v případě předávacích míst výrobny pro TVS.  
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K bodu 42 

Navrhovaná úprava v § 33 odst. 4 písm. f) uvádí příslušný text do souladu se změnami, které se 
navrhují v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst. Navrhovaným ustanovením se 
upřesňuje podmínka pro splnění žádosti. 

K bodu 43 

Navrhovaná úprava § 33 odst. 5 se ruší z důvodu přesunutí příslušného textu do odstavce 2, kam věcně 
patří.  

K bodu 44 

Navrhovaná úprava nového odstavce 5 v § 33 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami 
v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst. V daném ustanovení je doplněno předávací 
místo výrobny pro TVS, jelikož text § 33 stanovuje postup pro změnu dodavatele u míst v nichž 
probíhá odběr elektřiny, tj. pro odběrná místa a předávací místa výrobny pro TVS. Změna dodavatele 
pro předávací místa výrobny pro dodávku elektřiny do soustavy a změna dodavatele pro místo určené 
k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném pro dodávku do soustavy 
je řešeno v § 46 odst. 8.  

K bodu 45 

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

K bodu 46 

Navrhovaná úprava § 34 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Zpřesňuje se text příslušného ustanovení tak, že žádost se podává 
za odběrné místo a předávací místo výrobny pro TVS. Zároveň se doplňuje, že při podání žádosti se 
uvádí výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS, což i principiálně navazuje i na úpravy 
provedené v § 33.  

K bodu 47 

Navrhovaná úprava nového odstavce 2 v § 34 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami 
v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst. Zpřesňuje text příslušného ustanovení tak, že 
žádost se podává za odběrné místo, přičemž se doplňuje, že žádost o změnu dodavatele v odběrném 
místě znamená žádosti o změnu dodavatele i pro všechny předávací místa daného odběrného místa, 
což i principiálně navazuje i na úpravy provedené v § 33. 

K bodu 48 

Navrhovaná úprava § 34 odst. 5 písm. b) uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti 
registrace odběrných a předávacích míst. Provozovatel soustavy má možnost odmítnou podanou 
žádost v případech, kdy není úplná. Navrhovaným doplněním by mělo být dosaženo toho, že žádost 
bude obsahovat výčet všech odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, na které se 
žádost o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy vztahuje. 

K bodu 49 

Navrhovanou úpravou § 34 odst. 5 písm. d) se upřesňuje podmínka pro odmítnutí 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, 
kde zákazník 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 
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smlouvy o připojení) s dotčeným zákazníkem, který žádá o změnu dodavatele v odběrném místě. 

K bodu 50 

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

K bodu 51 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 1 je legislativně technickou úpravou. Doplňovaná věta je již v § 35 
obsažena, nicméně z důvodu rušení odstavce 2, kde je tato věta obsažena, se tato věta vkládá do 
odstavce, kam věcně patří. 

K bodu 52 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 1 písm. e) zpřesňuje povinnou náležitost žádosti o změnu typu smlouvy. 
Zpřesnění navazuje na změny v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst. 

K bodu 53 

Navrhované znění § 35 odst. 2 upřesňuje postup pro podání žádosti o změnu typu smlouvy. 
Navrhovaný text stanoví, že žádost se podává na odběrné místo a každé jeho předávací místo. 
Obdobně se postupuje v případě podání žádosti o změnu typu smlouvy v předávacích místech výrobny 
pro TVS. Cílem je dosáhnout skutečnosti, že změna se vztahuje na odběrné místo jako celek včetně 
všech předávacích míst odběrného místa. Současně se příslušné ustanovení uvádí do souladu se 
změnami v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst.   

K bodu 54 

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 a odkaz tak ztratil svůj význam. 

K bodu 55 

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

K bodu 56 

Navrhovaná úprava § 35 odst. 6 uvádí do souladu text příslušného ustanovení se změnami v oblasti 
registrace odběrných míst a předávacích míst. Uvádí se předávací místa odběrného místa a předávací 
místa výrobny pro TVS, pro která se provádí změna typu smlouvy. Ustanovení zpřesňuje postup 
operátora trhu, který provede změnu typu smlouvy, je-li odsouhlasena provozovatelem soustavy, pro 
všechna předávací místa odběrného místa nebo předávací místa výrobny pro TVS, pro které je žádost 
podávána. Na. 

K bodu 57 

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

K bodu 58 

Navrhovaná úprava § 37 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Dochází k terminologickému upřesnění, tj. zavádí se odběrné 
místo a předávací místo výrobny pro TVS. 

K bodu 59 

Navrhovaná úprava § 37 odst. 5 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Dochází k terminologickému upřesnění, tj. zavádí se odběrné 
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místo a předávací místo výrobny pro TVS. 

K bodu 60 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Navrhovaným doplněním se terminologicky upřesňují místa, 
u kterých operátor trhu zruší k datu účinnosti změny dodavatele přiřazení původního dodavatele 
elektřiny. 

K bodu 61  

Navrhovaná úprava § 38 odst. 2 je legislativně technickou úpravou, kdy z důvodu přehlednosti se 
rozděluje věta. Rovněž je dané ustanovení uvedeno do souladu se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Navrhovaným doplněním se terminologicky upřesňuje, že 
stanovení stavu měřícího zařízení typu C se týká odběrného místa a předávacího míst výrobny pro 
TVS. 

K bodům 62 

 Navrhovaná úprava § 38 odst. 3 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 
zpřesnění.  

K bodu 63 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění zpřístupnění informací 
operátorem trhu po změně dodavatele elektřiny, přičemž zpřístupňované informace se vztahují 
k odběrným místům a předávacím místům výrobny pro TVS. 

K bodu 64 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 4 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Navrhovaným doplněním se upřesňuje, že stanovení stavu 
měřícího zařízení typu C se týká odběrného místa a předávacího míst výrobny pro TVS. 

K bodu 65 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 4 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 
zpřesnění. 

K bodu 66 

Navrhovaná úprava § 38 odst. 6 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Navrhovanou úpravou dochází k terminologickému upřesnění 
míst, pro které se dané úkony vykonávají. . 

K bodu 67 

Navrhovaná úprava nadpisu § 39 je legislativně technickou úpravou, kdy se zpřesňuje název obsahu 
daného paragrafu. 

K bodu 68 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Dochází k terminologickému zpřesnění. 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. 
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K bodu 69 

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 v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst, kdy 
se doplňuje předávací místo výrobny pro TVS, u kterého lze rovněž podat žádost o zkrácení přenesení 
odpovědnosti za odchylku. 

K bodu 70 

Navrhovaná úprava § 39 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. V ustanovení se terminologicky upřesňují místa, u nichž se podává 
žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku. 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 71 

Navrhované znění § 39 odst. 4 je v souladu se změnami v oblasti registrace odběrných míst a 
předávacích míst. 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 se vztahuje na každé předávací místo odběrného místa a předávací místo 
výrobny pro TVS. 

K bodu 72 

Navrhovanou úpravou § 39 odst. 5 se terminologicky upřesňuje místo, pro které se zajišťuje přenos 
nebo distribuce. 

K bodu 73 

Navrhovanou úpravou § 39 odst. 6 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 
odkazovaného odstavce. 

K bodu 74 

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

K bodu 75 

Navrhovaná úprava § 40 odst. 2 terminologicky upřesňuje místa, u kterých se provádí změna 
dodavatele poslední instance... 

K bodu 76 

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. Stanovení 
pozdějšího termínu pro možnost vyjádření dává provozovateli distribuční soustavy možnost ověřit 
žádost v delším časovém intervalu a řádně posoudit, zda lze žádost akceptovat či nikoliv. Tato úprava 
vychází z praktické aplikace příslušného ustanovení, které je nevyhovující. 
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K bodu 77  

Navrhované úprava § 41 odst. 1 uvádí dané ustanovení do souladu s typy měření, které jsou stanoveny 
vyhláškou č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, kterou se ruší měření typu M.  

K bodu 78 

Navrhovaná úprava § 41 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst, kdy se upřesňuje, že data jsou předávána za předávací místa 
odběrného místa zákazníka, s výjimkou těch, která měla status neaktivní, nebo bez elektroměru. 
Rovněž dochází k formulačnímu zpřesnění textu odstavce, kdy je upřesněn časový úsek, za který jsou 
data předávána...  

K bodu 79  

Navrhovaná úprava § 41 odst. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Terminologicky se upřesňují místa, za která jsou předávána data 
za zákazníky s měřením typu C. Data se předávají za předávací místa odběrného místa a předávací 
místa výrobny pro TVS. 

K bodu 80 

Navrhovaná úprava § 41 odst. 3 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Dochází k terminologickému upřesnění.  

K bodu 81 

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

K bodu 82 

Navrhovaná úprava § 42 odst. 5 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování 
odkazovaných odstavců. 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 83 

Navrhovanou úpravou se do § 42 vkládá nový odstavec 6, který stanovuje postup pro rozdělení hodnot 
odběrů elektřiny zákazníka do jednotlivých kalendářních let, zahrnuje-li měření elektřiny několik 
kalendářních let. Cílem navrhovaného doplnění je zpřesnit postup předávání údajů pro vyúčtování 
dodávky elektřiny a souvisejících služeb. Navrhovaná úprava postupu předávání dat vychází 
z praktické aplikace, přičemž v současném postupu tato úprava chyběla.  Tento postup je zaveden 
s účinností od 1. ledna 2022, aby mohl být v praktické rovině uplatněn pro vyhodnocované období 
odběru elektřiny 2021 a 2022.   

K bodu 84 

Navrhovaná úprava § 43 odst. 1 uvádí do souladu příslušné ustanovení se změnami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Terminologicky se upřesňují místa, pro která lze podat žádost 
o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Současně se upravuje termín pro podání 
žádosti, kdy je zavedena možnost podání žádosti na základě dohody mezi provozovatelem soustavy a 
žadatelem. Toto doplnění vychází s praktické aplikace daného ustanovení, které je nevyhovující. 
Navíc dochází k legislativně technické úpravě v důsledku přečíslování odkazovaných ustanovení. 
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K bodu 85 

Navrhované znění § 43 odst. 2 upřesňuje postup pro podání žádosti, která se vždy vztahuje na všechna 
předávací místa odběrného místa nebo předávací místa výrobny pro TVS. Toto ustanovení je zavedeno 
v souladu se změnami v oblasti registrace odběrných místa a předávacích míst.   

K bodům 86 a 87 

Navrhovanou úpravou § 43 odst. 3 dochází k uvedení ustanovení do souladu se změnami v oblasti 
registrace odběrných míst a předávacích míst. Navrhovaná úprava terminologicky zpřesňuje místa, pro 
která je možné podat žádost.  

K bodu 88 

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

K bodu 89 

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. 

Dále se navrhuje nové paragrafové znění § 44, kterým jsou příslušná ustanovení uvedena do souladu 
s úpravami v oblasti registrace odběrných míst a předávacích míst.  

K bodu 90 

Navrhovaná úprava § 45 odst. 1 je legislativně technickou úpravou, kdy se 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 nedává provozovateli 
přenosové nebo distribuční soustavy dostatečný 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. Tato úprava vychází z praktické 
aplikace, kdy stávající postup není vyhovující. 

K bodu 92 

Navrhovaná úprava uvádí nadpis § 46 do souladu se změnami v oblasti registrace odběrných míst a 
předávacích míst. Terminologicky a věcně se upřesňuje paragrafové znění, které stanovuje poustup 
pouze pro předávací místa výrobny, která jsou určena pro dodávku do soustavy.  

K bodu 93 

Navrhována úprava § 46 odst. 2 formulačně zjednodušuje dané ustanovení, přičemž se obecně uvádí 
odkaz na platnou právní úpravu, podle které se toto ustanovení řídí.   

K bodu 94 

Navrhovanou úpravou se § 46 odst. 8 rozšiřuje o oblasti, podle kterých se postupuje u předávacích 
míst výrobny určených pro dodávku do soustavy obdobně. Jedná se o zpřesnění a doplnění pravidel 
trhu, která jsou u těchto míst aplikována obdobně jako u odběrných míst a předávacích míst výrobny 
pro TVS.    
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K bodu 95 

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

Navrhovanou úpravou § 47 se uvádí příslušná ustanovení do souladu s úpravami v oblasti registrace 
odběrných míst a předávacích míst. Z důvodu rozsahu prováděných změn je navrženo paragrafové 
znění zcela nové.  

K bodu 97 a 98 

Navrhovaná úprava ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) bodu 1 a odst. 2 písm. a) bodu 1 doplňuje text 
o cenu za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc. Jedná se o uvedení ustanovení do 
souladu s praxí. 

K bodu 99 

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

K bodu 100 

Navrhovanou úpravou § 51 odst. 1 se zpřesňuje postup pro předávání údajů pro úhradu regulovaných 
cen mezi operátorem trhu a provozovatelem soustavy. Situace pokrývá stavy, kdy v kalendářním 
měsíci může dojít, například vlivem svátků, k nedodržení termínu pro předání dat. Taková situace 
může nastat několikrát do roka, proto se na základě praxe stanovuje výjimka, kdy lze předat data 
v termínu pozdějším. 

K bodu 101  

Navrhovanou úpravou § 53 odst. 1 se mění definice výrobce první kategorie. V rámci definice se ruší 
podmínka, která zaručovala výrobcům elektřiny možnost stát se výrobcem první kategorie a 
uplatňovat výjimku při neplacení ceny za rezervovanou kapacitu v případě odběru elektřiny 
z přenosové nebo distribuční soustavy. 

Navrhovanou úpravou § 53 odst. 1 se ruší podmínka „poskytování podpůrných služeb na základě 
smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy“ a současně se upravuje způsob užití technologické 
vlastní spotřeby při stanovení výrobce první kategorie. 

Problematika klasifikace výrobců první a druhé kategorie je ve vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou 
řešena již od počátků této vyhlášky. Historicky se tyto definice v obdobném znění objevily již ve 
vyhlášce č. 373/2001 Sb., ovšem bez části týkající se poskytování podpůrných služeb. Vyhláškou 
č. 468/2009 Sb. byla při výraznější úpravě definice výrobce první kategorie do této definice doplněna 
i možnost stát se výrobcem první kategorie při poskytování podpůrných služeb, kdy smyslem tohoto 
rozšíření bylo v počátečních fázích trhu s podpůrnými službami s velice omezeným počtem 
poskytovatelů podpořit konkurenci s pozitivním dopadem do ceny za systémové služby.  

Výrobci 1. kategorie byli a jsou ti, jejichž výrobny jsou klíčové z pohledu zajištění dodávek elektřiny 
odběratelům a z pohledu  bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy ČR, tedy právě ty 
zdroje, které vyrábí elektřinu primárně s cílem dodávat ji do soustavy, a přispívají tak k zajištění 
potřebné míry dovozní nezávislosti ČR v souladu se strategickými dokumenty ČR a rovněž ty zdroje, 
bez nichž by nebylo možné soustavu provozovat a zajistit dodávky všem uživatelům soustavy (někdy 
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též označovány jako „systémové zdroje“).  

Nicméně je třeba mít na zřeteli, že s postupem času se trh s elektřinou významně mění, zdroje se 
decentralizují, snižují se nově instalované výkony a rozmísťují se napříč elektrizační soustavou. 
V důsledku politiky ochrany klimatu a zavedených podpůrných schémat v oblasti ekologických zdrojů 
energie se masivně rozšiřují instalace i pro samospotřebu, což v kombinaci s dalšími technologiemi 
(jako akumulace, elektrické akumulační spotřebiče apod.) vytváří široké spektrum zdrojů podpůrných 
služeb, ale současně s sebou nese významná rizika v tarifním systému při zachování dosavadního 
pohledu na výrobce 1. kategorie. 

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 
mimo jiné k uvolnění výkonové hranice (tzv. „kodexové minimum“), od které mohou výrobci 
elektřiny nabízet podpůrnou službu. Snížení této hranice ve spojení se zachováním současného znění 
§ 53 odst. 1 by vedlo k výpadku regulovaných tržeb provozovatelů soustav, které se zakládají z velké 
části na platbě za rezervovanou kapacitu, s negativním dopadem na zbývající kategorie účastníků trhu. 
Ve stávajícím systému je kodexové minimum, tj. minimální instalovaný výkon zdroje, od kterého je 
provozovatel ČEPS ochoten nakupovat služby výkonové rovnováhy, 10 MW. Dle nového kodexu 
přenosové soustavy se s účinností od 1. ledna 2021 tato hodnota snižuje na 1 MW instalovaného 
výkonu. Vyjdeme-li z prosté databáze licencí Energetického regulačního úřadu, uvádíme, že pro 
kodexové minimum 10 MW je počet potenciálních poskytovatelů podpůrných služeb 55. Dle 
informací od společnosti ČEPS 45 z nich poskytuje nějakou formu podpůrné služby. Potvrzuje se tedy, 
že ne každý z nich podpůrné služby poskytuje. Současně významná část z nich naplňuje podmínku 
dodávky 80 % elektřiny do sítě. Snížíme-li kodexové minimum na hodnotu 1 MW, mohli bychom se 
dostat na 732 již existujících potenciálních poskytovatelů (držitelů licencí). Zájem lze očekávat i ve 
vazbě na nárůst dalších nově připojovaných výroben v souvislosti s postupnou decentralizací 
energetiky. Ne všechny výrobny jsou na poskytování těchto služeb vhodné. Vyjdeme–li z čísla 732 
držitelů licence na výrobu elektřiny, pak počet jimi provozovaných výroben elektřiny s vyšším 
instalovaným výkonem než 1 MW je celkem 928. 

Výše uvedený postup společnosti ČEPS (snížení kodexového minima) vychází z legislativních změn 
na trhu se službami výkonové rovnováhy a jedná se o reakci provozovatele přenosové soustavy na 
aktuální právní stav. Od 1. ledna 2020 je ČEPS povinen nakupovat v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou významně větší 
část z celkové regulační zálohy ve výši cca 1700 MW (jedná se o součet kladné i záporné regulační 
zálohy) na denním trhu. Pro rok 2020 bylo zajištěno přibližně 70 % objemu regulační zálohy 
prostřednictvím dlouhodobých výběrových řízení a zbytek na denním trhu (do roku 2019 byl podíl 
denního trhu méně než 5 %). Ze zkušeností z roku 2020 vyplynulo, že denní trh nemá při současné 
skladbě poskytovatelů v takové výši poptávky dostatečnou hloubku a je třeba ho rozšířit. Větší 
nepokrývání poptávky lze pozorovat už v dubnu 2020, kdy společnost ČEPS zaznamenala 
nedostatečnou nabídku regulační zálohy v každém třetím dnu a v květnu 2020, kdy k nepokrytí 
poptávky došlo každý druhý den. Tento jev si lze vysvětlit v první řadě nízkou cenou silové elektřiny 
spojenou s nízkou spotřebou elektřiny. Poskytovatelé často přistupovali k odstavení svých 
energetických zařízení a tyto zdroje tedy nebyly k dispozici ani pro denní trh s podpůrnými službami. 
Tento stav byl mj. způsoben mimořádným stavem nejen v ČR, ale i v celé Evropě v souvislosti 
s šířením nemoci COVID-19. Lze tedy konstatovat, že ačkoliv by intuitivně při nabízení podpůrných 
služeb na krátkodobém trhu mělo dojít ke snížení ceny, vlivem specifik trhu s elektřinou (nákup paliv, 
emisní povolenky, možnost stabilních dlouhodobých kontraktů, epidemie COVID-19 …) došlo 
k jejímu zvýšení, a to i při v zásadě nezměněném počtu nabízejících. Současně došlo i k jejich větší 
nedostupnosti právě v důsledku pandemie COVID-19 a přijímaným opatřením majícím dopad na celé 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBXMLT91D)



22 
 

hospodářství ČR. Výsledkem nákupu na krátkodobém trhu bylo zvýšení nákladů ČEPS na nákup 
podpůrných služeb. V současné době nejsou ještě k dispozici údaje za ucelený rok, ale kvalifikované 
odhady hovoří o cca 20 % nárůstu.   

Provozovatel přenosové soustavy začal s ERÚ diskutovat další možnosti řešení výše uvedené situace. 
Jedním z možných řešení je právě snížení kodexového minima pro poskytování podpůrných služeb na 
1 MW instalovaného výkonu. Společnost ČEPS tuto změnu předložila dne 14. července 2020 
Energetickému regulačnímu úřadu v žádosti o schválení návrhu nového znění dokumentu „Pravidla 
provozování přenosové soustavy, Část II. Podpůrné služby (PpS), Základní podmínky pro užívání 
přenosové soustavy“. Tato změna má otevřít trh s podpůrnými službami i menším poskytovatelům. 
S ohledem na vyhodnocení této změny a možná rizika sníženého výběru regulovaných plateb požádal 
ERÚ provozovatele regionálních distribučních soustav a společnost ČEPS o zaslání informací 
o počtech výrobců první kategorie, kteří nyní splňují současně podmínku první (dodávka více než 80 
% elektřiny do sítě) a podmínku druhou (poskytování podpůrných služeb). Podle stávající právní 
úpravy se výrobcem první kategorie podle druhé podmínky (poskytování podpůrných služeb) může 
záměrně za účelem zejména nehrazení plateb za rezervaci stát i výrobce, který nechá svou výrobnu 
zcertifikovat pro poskytování podpůrných služeb, uzavře smlouvu s provozovatelem přenosové 
soustavy na poskytování podpůrných služeb a následně dodá podpůrnou službu v časově omezeném 
plnění (např. pouze jedna obchodní hodina). Je třeba si uvědomit, že s ohledem na ustanovení § 54 
odst. 1 stávajícího znění vyhlášky takovýto výrobce pak nehradí rezervovanou kapacitu za jakoukoliv 
spotřebu připojenou za areálem výrobny, s výjimkou dlouhodobých odstávek. Tuto kapacitu nehradí 
po celý rok i v případě, že poskytl podpůrnou službu pouze jednou. Tato situace je ERÚ dlouhodobě 
zřejmá, ale s ohledem na výši kodexového minima 10 MW instalovaného výkonu, nepovažoval za 
nezbytně nutné tuto situaci v minulosti řešit, protože pravděpodobnost výstavby tak velké výrobny ze 
spekulativních důvodů je zcela minimální. Při snížení kodexového minima na 1 MW instalovaného 
výkonu je pak takové spekulativní jednání mnohem pravděpodobnější a jeho dopady velmi významné. 
Tento výpadek plateb v hrazení platby za rezervovanou kapacitu pak je socializován na ostatní 
zákazníky hradící službu distribuční soustavy, kterým logicky naroste cena. Pro ilustraci nákladovosti 
stavby nové elektrárny vyjděme z vyhlášky č. 296/2015 Sb. o technicko-ekonomických parametrech 
pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby 
životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-
ekonomických parametrech). V této vyhlášce jsou mimo jiné uvedeny technicko-ekonomické 
parametry, které musí být splněny, aby konkrétní projekt podporovaného zdroje měl pozitivní 
ekonomickou bilanci. Pro zdroje spalující biomasu se počítá s náklady 75 tis. Kč/kW (při využití 5000 
hodin ročně). Lze tedy dovozovat, že zdroj s instalovaným výkonem 1 MW lze standardně pořídit za 
částku okolo 75 mil Kč. Zároveň, jak je uvedeno výše, je v ČR již nyní 732 držitelů licence 
s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW. 

Navrhovanou změnou ERÚ nezmenší stávající počet poskytovatelů těchto služeb. Z průzkumu ERÚ 
provedeného v létě 2020 všichni poskytovatelé podpůrných služeb připojeni do přenosové soustavy 
současně plní první kritérium, tj. 80 % jejich výroby jde do sítě. Z výrobců připojených do ČEZ 
Distribuce, toto kritérium neplní tři výrobci, přičemž jeden z nich od července 2020 vůbec nevyrábí a 
druhý se nachází v areálu výrobního podniku s velkou spotřebou. Z výrobců připojených do E.ON 
Distribuce se jedná o dvě výrobny, přičemž jedna má nulovou výrobu a druhá v řádu nižších jednotek 
procent. U společnosti PREdistribuce bylo zjištěno, že do její soustavy nejsou připojeni výrobci 
poskytující některou z podpůrných služeb.  

Drtivá většina stávajících poskytovatelů podpůrných služeb tedy bude výrobci 1. kategorie i na 
základě nově navrhovaného § 53 odst. 1, tedy z důvodu dodávky 80 % výroby elektřiny do 
elektrizační sítě. 
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Snahou návrhu tedy je ponechat stávající poskytovatele podpůrné služby na trhu (nezmenšovat trh), 
dále vytvořit dostatečný prostor prostřednictvím přechodného období pro jejich adaptaci na nové 
podmínky a současně jasně nastavit prostředí pro nově vstupující na tento trh. 

V současné době je nicméně obtížné identifikovat, o jaký objem výrobců fakticky naroste počet 
poskytovatelů podpůrných služeb a jaký by byl potenciální výpadek regulovaných tržeb u jednotlivých 
distributorů z těchto nových poskytovatelů. Za předpokladu, že by všech dalších 928 potenciálních 
poskytovatelů využilo dosavadní možnosti definice výrobce 1. kategorie, mohlo by se jednat 
o výpadek v příjmech provozovatelů distribučních soustav v řádu stovek mil. Kč/rok. 

V budoucnu očekáváme ještě další změny na trhu s elektřinou vyvolané změnou podmínek pro 
nabízení regulační energie. Jedná se konkrétně o 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, které otevírají trh s regulační energií (resp. slovy 
předmětného nařízení „trh s výkonovou rovnováhou“), přičemž výrobci elektřiny budou moci svou 
regulační energii nabízet i přeshraničně. 

Jako určité specifikum je nezbytné zmínit problematiku akumulace elektřiny v přečerpávacích vodních 
elektrárnách. U těchto zdrojů je v okamžiku výroby splněno kritérium dodávky 80 % vyrobené 
elektřiny do sítě. Současně však tyto zdroje elektřinu spotřebovávají v okamžiku nabíjení/čerpání. 
S ohledem na fyzikální zákony tedy vždy spotřebují v rámci celého provozu/cyklu více elektřiny, než 
skutečně dodají zpátky do sítě. 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 2 pak formulačně zjednodušuje ustanovení. Rezervovanou kapacitu lze 
sjednat pouze pro předávací místo odběrného místa a předávací místo distribuční soustavy, které jsou 
připojené na napěťové hladině od 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, jelikož v souladu s návrhem § 54 odst. 1 a 4 se pro taková místa rezervovaná kapacita 
nesjednává 

K bodu 102 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 5 zpřesňuje postup pro zařazení nově vzniklé výrobny do kategorie 
výrobce první kategorie. Zařazení 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. Současně se zpřesňuje odpovědnost provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy, který pouze zařadí výrobce elektřiny do příslušné kategorie na základě 
sdělení výrobce elektřiny dle odstavce 4 předmětného paragrafu. Forma oznámení je ponechána 
dosavadním zvyklostem. To znamená, že provozovatel soustavy má k tomuto zřízené dedikované 
místo (například emailovou adresu). 

K bodu 103 

Navrhovaná úprava § 54 odst. 1 zpřesňuje dané ustanovení, kdy výrobce první kategorie uplatňuje 
úlevu z platby za rezervovanou kapacitu a z platby za rezervovaný příkon. Je-li výrobna elektřiny 
připojena k přenosové nebo distribuční soustavě na napěťové hladině vyšší než 1 kV, uplatňuje 
výrobce první kategorie úlevu na platbě za rezervovanou kapacitu, jež není hrazena za odběrné místo 
výrobce elektřiny a předávací místo výrobny pro TVS. Je-li výrobna elektřiny připojena k distribuční 
soustavě na napěťové hladině nižší než 1 kV, uplatňuje výrobce první kategorie úlevu z platby za 
rezervovaný příkon, která se nehradí za odběrné místo výrobce elektřiny a předávací místo výrobny 
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pro TVS. Tato výjimka se neuplatní, je-li ve výrobně odstávka delší než 30 dní. 

K bodu 104 

Navrhovaná úprava § 54 odst. 4 formulačně zpřesňuje, kdy výrobce druhé kategorie uplatňuje výjimku 
z platby za rezervovanou kapacitu a z platby za rezervovaný příkon. Je-li výrobna elektřiny připojena 
k přenosové nebo distribuční soustavě na napěťové hladině 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 k distribuční soustavě na napěťové hladině nižší než 1 kV, uplatňuje 
výrobce druhé kategorie úlevu na platbě za rezervovaný příkon rovněž pouze pro předávací místo 
výrobny pro TVS. 

K bodu 105 

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kterou dochází k formulačnímu zpřesnění.   

K bodu 106 

Slovo „odběratele“ se vypouští pro nadbytečnost. 

K bodu 107 

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 108 

Navrhovaná úprava ruší ustanovení § 56 odst. 7. Dané ustanovení pozbylo na významu, pro který bylo 
zavedeno. Úřad je toho názoru, že provozovatel distribuční soustavy by měl být schopen rozlišit (má 
k tomu prostředky), u kterého odběrného místa a jeho předávacího místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS dochází k neoprávněnému odběru, neoprávněné distribuci nebo přenosu elektřiny. 

Navíc uvádíme, že tomuto účelu nasvědčuje i to, že se registrují předávací místa odběrného místa, na 
které se aplikují statusy dle § 17. Toto není v rozporu s tím, že smlouva o zajištění služby přenosové 
nebo distribuční soustavy může být uzavřena pro více odběrných míst. 

K bodu 109 

Navrhovaná úprava § 57 odst. 1 je legislativně technickou úpravou v důsledku přečíslování odstavce, 
na který se ustanovení odkazuje. 

K bodu 110 

Navrhovaná úprava § 58 odst. 2 je terminologickým zpřesněním, které navazuje na změny v oblasti 
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 111 

Navrhovaná úprava § 58 odst. 4 je terminologickým zpřesněním, které navazuje na změny v oblasti 
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. 
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K bodu 112 

Navrhovaná úprava § 59 odst. 4 je terminologickým zpřesněním, které navazuje na změny v oblasti 
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 113 

Navrhovaná úprava ustanovení § 60 odst. 3 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází 
k formulačnímu zpřesnění.  

K bodu 114 

Navrhovaná úprava § 62 odst. 3 je terminologickým zpřesněním, které navazuje na změny v oblasti 
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 115 

Navrhovaná úprava § 62 odst. 7formulačně upřesňuje dané ustanovení. 

K bodu 116 

Navrhovaná úprava přílohy č. 5 je legislativně technickou úpravou, kterou dochází k formulačnímu 
zpřesnění, grafické úpravě vzorců a změně odkazovaného ustanovení, ke kterému došlo vlivem 
přečíslování.  

K bodu 117 

Navrhovaná úprava přílohy č. 6 je legislativně technickou úpravou. Zpřesňuje se sazba D27d a 
kategorie odběratele třídy TDD 8, který se mění na odběratele kategorie C. 

K bodu 118 

Cena regulační energie bude stanoven postupem uvedeným nikoliv v Pravidlech provozování 
přenosové soustavy, ale v cenovém rozhodnutí Úřadu. 

K bodu 119 

Navrhované úpravy příloh č. 9 až 15 jsou legislativně technické úpravy, kterými dochází 
k formulačnímu zpřesnění některých položek jednotlivých výkazů, které vyplývají z praktické 
aplikace. 

K bodu 120 

V příloze č. 17 dochází k formulačnímu zpřesnění příslušných položek a současně se vzory výkazů 
uvádí do souladu s novými principy registrace odběrných míst a předávacích míst. 

K bodu 121 

Navrhovaná úprava přílohy č. 20 je legislativně technickou úpravou, kdy se terminologie výkazu 
uvádí do souladu se změnami registrace odběrných a předávacích míst. 
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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 mezi výrobce 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 navrhuje dělenou účinnost.  Některé navrhované úpravy mají vstoupit do praxe v pozdějším 
období, jelikož je nutné poskytnout dotčeným účastníkům trhu přiměřenou dobu pro adaptaci. Jedná se 
zejména o ustanovení, u nichž dochází k úpravě, která je spojena s registrací odběrných míst a 
předávacích míst, včetně navazujících postupů.  

Vyhláška nicméně upravuje i ustanovení, u kterých je nutné z důvodů naléhavého obecného zájmu 
zajistit účinnosti v co nejkratším termínu. Jedná se o ustanovení, jež jsou uváděna do souladu s jiným 
právním předpisem (s novou vyhláškou č. 359/2000 Sb., o měření elektřiny, cenovým rozhodnutím 
Úřadu) nebo zajišťují spravedlivé a nediskriminační tržní prostředí a regulatorní rovnováhu ve 
vztazích mezi účastníky trhu (změna definice výrobce první kategorie).  

S ohledem na výše uvedené vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení 
čl. I bodů 13, 17, 20, 25 až 28, 35, 76, 77, 91, 97 až 101, 117, 118 a čl. II, které nabývají účinnosti 
dnem 1. února 2021.  
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