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1. Bez připomínek 
1.1 Ministerstvo dopravy 
- neuplatnilo připomínky 

1.2 Ministerstvo zahraničních věcí 
- neuplatnilo připomínky 

1.3 Ministerstvo spravedlnosti 
- neuplatnilo připomínky 

1.4 Ministerstvo pro místní rozvoj 
- neuplatnilo připomínky 

1.5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
- neuplatnilo připomínky 

1.6 Ministerstvo obrany 
- neuplatnilo připomínky 

1.7 Ministerstvo spravedlnosti 
- neuplatnilo připomínky 

1.8 Ministerstvo kultury 
- neuplatnilo připomínky 

1.9 Ministerstvo zemědělství 
- neuplatnilo připomínky 

1.10 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- neuplatnilo připomínky 
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2. S připomínkami 
2.1 Hospodářská komora České republiky 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
1 Účinnost Připomínka: 

 
Navrhovaná účinnost je z pohledu účastníků trhu s elektřinou 
akceptovatelná za předpokladu, že procesy změny dodavatele, 
zajištění služby distribuční soustavy a zasílání údajů budou nadále 
probíhat na úrovni předávacích míst (v rámci odběrného místa, 
výrobny, připojené distribuční soustavy) bez nutnosti kontrol ze 
strany OTE nebo PDS. Bude povinností obchodníků zajistit, aby 
změna dodavatele, zajištění služby DS a odpovědnost za odchylku 
byla zajištěna na úrovni odběrného místa jako celku. Pokud by byla 
vyžadována kontrola procesů ze strany OTE anebo provozovatele 
distribuční soustavy na úrovni odběrného místa, je odkládací lhůta 6 
měsíců nedostatečná a zároveň bylo by nutné řadu věcí dořešit a na 
úrovni vyhlášky rovněž upravit (jde o různé varianty nesouladu mezi 
požadavkem na změnu dodavatele požadavkem v rámcové smlouvě, 
a to zejména s ohledem na to, že některé varianty ukončují jiný 
smluvní vztah). 
 
Z návrhu textu novela vyhlášky je zřejmé, že již reaguje na novely 
energetického zákona, které aktuálně projednává poslanecká 
sněmovna (tisk 799 a též součást tisku 870). Současně návrh novely 
vyhlášky v zásadě u všech novelizačních bodů souvisejících s novelou 
energetického zákona stanovuje účinnost na 1. 7. 2021. Z návrhu 
však není zřejmé, jak bude postupováno v případě, že do termínu 1. 
7. 2021 související novely energetického zákona nebudou schváleny, 
případně nenabydou účinnosti. 
 
Obecná zásadní připomínka. 

 Akceptováno 
 

Vyhláška je navrhována s různými 
účinnostmi, a to zejména z toho důvodu, že u 
některých postupů se předpokládá dopad na 
interní postupy účastníků trhu a bude nutné 
uvést tyto postupy do souladu. Konkrétně se 
navrhuje u vybraných ustanovení, u kterých 
dochází ke změnám vyvolaných úpravou 
postupu registrace odběrných míst a 
předávacích míst, odložení účinnosti k 1. 1. 
2022. 
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Návrh na úpravu: 

 
2 § 2 písm. 

e)/bod 1 
Připomínka: 
 
Požadujeme doplnit do návrhu vyhlášky, tedy nahradit vypouštěný 
text, případně alespoň v plném znění uvést v důvodové zprávě 
definici předávacího místa ve znění navrženém v rámci 
projednávané novely energetického zákona: 
„e) předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi 
provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným 
účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě 
připojeno, s výjimkou odběrného místa, “ 

znění definice: „e) 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.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhovaná úprava § 2 písm. 
e) ruší definici předávacího 
místa. ERÚ přistoupil 
ke zrušení této definice, 
neboť definice předávacího 
místa by měla být v budoucnu 
uvedena v energetickém 
zákoně a je nyní obsažena 
v návrhu zákona, kterým se 
mění zákon o podporovaných 
zdrojích a rovněž energetický 
zákon a který je předložen 
k projednání PS PČR, přičemž 
účinnost této novely se 
očekává v roce 2021. Definice 
předávacího místa obsažená 
v projednávané novele 
energetického zákona je 
významově širší, přičemž 
navrhované úpravy vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou již 
tuto definici reflektují. 
Upozorňujeme, že v rámci 
pracovní skupiny byly ze 
strany ERÚ přislíbeny definice 
alespoň v důvodové zprávě, a 
to za účelem jednotného 
chápání. Nicméně vzhledem 
ke stavu projednávání se 
ukazuje vhodnější definice za 
zákona přenést do textu 
vyhlášky, zejména pak definici 

Akceptováno 
 

Definice předávacího místa bude uvedena 
v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky. 
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předávacího místa, která je 
klíčová především pro 
sjednávání parametrů služby 
distribuční soustavy a úhradu 
za tyto služby, ale i pro účely 
registrací v IS OTE 
a souvisejících procesů na 
trhu s elektřinou (změna 
dodavatele, fakturace atd.). 
Kdyby nebylo možné definice 
uvést do návrhu vyhlášky, pak 
požadujeme uvést tuto 
definici v plném znění alespoň 
v rámci důvodové zprávy. 

3 § 16a odst. 
4/bod 5 

Připomínka: 
 
Požadujeme následující úpravu 16a odst. 4: 

„(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo 
zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 
5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výroba do 
10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7). Pokud se 
zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny 
nebo sjedná-li nenulový rezervovaný výkon výrobny ve smlouvě o 
připojení, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční 
soustavy následně registruje předávací místa výrobny způsobem 
podle § 16b.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Požadujeme z důvodu 
zpřesnění doplnit do § 16a 
odst. 4 slovo „včetně“ tak, aby 
bylo ustanovení uvedeno do 
souladu s energetickým 
zákonem. 
Zároveň upozorňujeme na 
skutečnost, že v souladu s § 18 
odst. 2 větou druhou návrhu 
vyhlášky nelze přenést 
odpovědnost za odchylku na 
dva subjekty zúčtování 
v případech, kdy je „výrobna 
elektřiny připojena do 
odběrného místa zákazníka 
podle § 28 odst. 5 
energetického zákona“. Tedy 
registrace dvou předávacích 
míst v případech odběrného 
místa zákazníka s výrobnou 

Akceptováno 
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podle § 28 odst. 5 
energetického zákona, byť se 
sjednaným nenulovým 
rezervovaným příkonem, je 
v těchto případech 
nadbytečná a v praxi spíše 
matoucí. Pro tyto účely plně 
postačuje registrace jednoho 
předávacího místa, k němuž 
se registruje pouze jeden 
subjekt zúčtování a zasílají 
údaje z měření za oba směry 
toku elektřiny (odběr i 
dodávku). 

 
4 § 16a odst. 

5/bod 5 
Připomínka: 
 
Z odstavce 5, který v návrhu novely zní „Pokud zákazník v odběrném 
místě je stejným právním subjektem jako dodavatel elektřiny a 
provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční 
soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné 
místo odpovídá za odchylku subjekt odpovědný za odchylku v místě 
určeném pro krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak 
provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková 
odběrná místa a jejich předávací místa jako souhrnné odběrné místo 
dané distribuční soustavy, a to podle typu měření.“, vyplývá, že 
souhrnné předávací místo nemůže využít provozovatel distribuční 
soustavy, který podléhá podle energetického zákona povinnosti 
unbundlingu. Je to tak skutečně myšleno? 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Text je napsán tak, že musí být 
splněno několik podmínek 
současně, aby bylo možné 
využít institutu souhrnného 
předávacího místa. Konkrétně 
musí být shodný subjekt jak 
na straně zákazníka 
(odběratele elektřiny v 
odběrném místě), tak na 
straně provozovatele 
distribuční soustavy, ale i na 
straně dodavatele elektřiny 
do uvedeného odběrného 
místa. Toto z principu nemůže 
být splněno v případě 
provozovatele distribuční 
soustavy, který podléhá podle 
energetického zákona 
povinnosti unbundlingu 
(distributor nemůže být 

Neakceptováno 
 
U předmětného ustanovení nedochází ke 
změně. Toto ustanovení je obsaženo v již 
platném znění vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou a bylo zavedeno novelou č. 
302/2020 Sb. 
 
K uvedené otázce uvádíme, že předmětné 
ustanovení je cíleno pouze na provozovatele 
lokálních distribučních soustav, kteří 
nepodléhají povinnostem dle § 25a 
energetického zákona. 
 
Současně nebyl navržen způsob úpravy. 
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současně držitelem licence na 
obchod s elektřinou), což 
prakticky připadá v úvahu v 
případě všech 3 velkých 
regionálních provozovatelů 
distribučních soustav. Nejsme 
si jisti, zda to takto je skutečně 
zamýšleno nebo zda se jen 
jedná o nevhodně 
formulovaný text. 
 

5 § 17/bod 6 Připomínka: 
 
Požadujeme v § 17 doplnit nový odstavec 6 v níže uvedeném znění 
(tj. zachovat dosavadní platné znění ustanovení § 17 odst. 8 vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů): 

„(6) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené 
odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v 
informačním systému operátora trhu.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

Ustanovení o neregistrování 
odběrných míst se sazbou pro 
neměřené odběry bylo ERÚ 
legislativně ukotveno do 
vyhlášky o pravidlech trhu 
s elektřinou novelou č. 
127/2017 Sb., která reagovala 
na významné změny 
energetického zákona. Toto 
ustanovení nebylo shledáno 
v procesu přijímání vyhlášky 
jako problematické (tedy nijak 
nesouladné s nadřazenou 
právní úpravou), a to ani 
v souvislosti s tehdy již 
platným ustanovením zákona 
o povinnosti registrace 
odběrných míst v IS OTE.  
Provozovatelé distribučních 
soustav na základě tohoto 
odstavce odregistrovali 
všechna odběrná místa se 
sazbou pro neměřený odběr. 
Je proto zcela nelogické toto 

Akceptováno 
 

S ohledem na zachování právní jistoty pro 
účastníky trhu, bude v návrhu § 16a uvedeno: 
„Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba 
pro neměřené odběry podle cenového 
rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému 
operátora trhu neregistruje.“  ́
 
Problematika bude dále s účastníky trhu 
diskutována na pracovních jednáních. 
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ustanovení rušit bez 
závažného důvodu a 
opětovaně vyžadovat 
registrace těchto odběrných 
míst, nad nimiž se v zásadě 
v IS OTE nerealizují žádné 
z procesů na trhu s elektřinou. 

6 § 18a odst. 
1 a 2/bod 7 

Připomínka: 
 
Požadujeme upravit ustanovení § 18 odst. 1 a 2 následujícím 
způsobem (změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
 „(1) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k odběrnému místu v souladu s § 12a odst. 2 
energetického není k tomuto místu přiřazen nový subjekt zúčtování, 
operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu. Od tohoto dne je v tomto 
odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance 
podle § 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 
přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného 
dodavatele a původní subjekt zúčtování. 
(2) Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k předávacímu místu výrobny není k tomuto místu přiřazen 
nový subjekt zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u 
tohoto odběrného předávacího místa výrobny v informačním 
systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 
přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného 
dodavatele a původní subjekt zúčtování.“ 

Navržené ustanovení § 18a 
odst. 1 ne zcela správně 
aplikuje případy institutu 
dodávky poslední instance 
podle § 12a energetického 
zákona, a ne zcela 
nezohledňuje případy podle § 
51 energetického zákona, 
tedy případy, kdy nelze použít 
institut dodavatele poslední 
instance (případy tzv. 
„přetržek“ či neoprávněných 
odběrů). Při přiřazení 
dodavatele poslední instance 
k danému odběrnému místu 
je nezbytné zohlednit 
zákonem vymezené případy, 
přičemž se tímto upravují 
případy, kdy dodavatel 
elektřiny nemá zajištěnu 
odpovědnost za odchylku do 
odběrných míst, kam dodává, 
a tím ztratí schopnost do 
těchto míst dodávat, a tedy se 
v souladu s § 12a odst. 2. 
zahajuje dodávka 
dodavatelem poslední 

K § 18a odst. 1 – neakceptováno 
 
Podmínky pro zahájení dodávky dodavatelem 
poslední instance jsou stanoveny zákonem, 
tudíž i postup stanovený vyhláškou nelze 
chápat jinak než ve smyslu, který předpokládá 
zákonný předpis. Tudíž nepovažujeme za 
nezbytně nutné odkazovat příslušné 
ustanovení na § 12a odst. 2 energetického 
zákona. Jedná se o nadbytečné doplnění. 
 
K § 18a odst. 2 - akceptováno 
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Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

instance. 
V případě odst. 2 se upravuje 
nesprávně užitý pojem 
odběrné místo a nahrazuje se 
pojmem předávací místo 
výrobny. 

7 § 20 odst. 1 
(znění od 1. 

1. 2021 i 
znění od 1. 

7. 
2021)/bod 

12 až 14 

Připomínka: 
 
Požadujeme s účinností od 1.1.2021 v § 20 odst. 1 zrušit písm. b) a 
znění odstavce 1 upravit takto (uvedeno v úplném znění s rozlišením 
navrhovaných úprav od 1.1.2021 a 1.7.2021, změny oproti znění 
návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 

„Od 1.1.2021: 

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává za každou obchodní 
hodinu předcházejícího dne operátorovi trhu denně do 11.00 hodin 
za každou jím provozovanou distribuční soustavu  

a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech 
zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními 
soustavami s měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s 
měřením typu A,  
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 
až 4 s měřením typu A,  

 b) předběžné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny vybavených s měřením typu B nebo M,  

Předat do IS OTE předběžné 
hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v předávacích 
místech s měřením typu B 
u odběrných míst zákazníků, 
zákazníků s výrobnou nebo 
výroben mají podle platného 
znění vyhlášky možnost jak 
subjekty zúčtování, pro něž 
mají údaje relevanci z hlediska 
zúčtování odchylek, tak 
provozovatelé distribučních 
soustav, které však 
v současnosti této možnosti 
nevyužívají. V případě, že ani 
jedním subjektem (SZ/PDS) 
nejsou údaje OTE poskytnuty, 
vyhláška upravuje pro OTE 
postup použití tzv. náhradních 
hodnot. Považujeme za 
vhodné s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti 
z vyhlášky předávání 
předběžných hodnot za 
měření typu B 
provozovatelem distribuční 
soustavy odstranit. V případě 
akceptace této připomínky 

Akceptováno s úpravou 
 
S ohledem na zachováni právní jistoty u 
účastníků trhu a zajištění správného rozdělení 
odpovědnosti za předávána data pro 
zúčtování odchylek bude předmětné 
ustanovení upraveno následovně. 
 
„(1) Provozovatel distribuční soustavy 
předává operátorovi trhu denně do 11.00 
hodin za každou jím provozovanou distribuční 
soustavu a za každou obchodní hodinu 
předcházejícího dne 
 
a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech výroben elektřiny s 
měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst 
zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
místech měření mezi jednotlivými regiony 
typových diagramů nebo předávacích 
místech mezi distribučními soustavami s 
měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst s 
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2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech 
zákazníků vybavených s měřením typu B nebo M,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními 
soustavami vybavených s měřením typu B nebo M,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona 
vybavených s měřením typu B nebo M,  
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 
1 až 4 vybavená s měřením typu B nebo M  

za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.  

Od 1.7.2021:  
(1) Provozovatel distribuční soustavy předává za každou obchodní 
hodinu předcházejícího dne operátorovi trhu denně do 11.00 hodin 
za každou jím provozovanou distribuční soustavu 

a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech 
mezi distribučními soustavami s měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického 
zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s 
měřením typu A.  

b) předběžné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu B,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst zákazníků s měřením typu B,  

doporučujeme ještě s OTE 
ověřit, zda ustanovení § 22 
plně reflektují všechny 
případy uplatnění náhradních 
hodnot. 

výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v 
bodech 1 až 4 s měřením typu A,  
  
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů 
nebo předávacích místech mezi distribučními 
soustavami s měřením typu B.“ 
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3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech 
mezi distribučními soustavami s měřením typu B,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu B,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s 
měřením typu B  

za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

8 § 21 odst. 
1/bod 19 

Připomínka: 
 
Požadujeme následující úpravu v § 21 odst. 1: 
„(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději 
do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh 
za každou obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých 
předávacích místech odběrných místech, předávacích místech 
výrobny pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro 
dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt zúčtování 
převzal odpovědnost za odchylku.“ 
 
Návrh na úpravu: 
 

Přístup k předávání údajů by 
měl být jednotný napříč 
vyhláškou, tedy i v případě 
subjektu zúčtování jsou 
fakticky údaje předávány 
k jednotlivým předávacím 
místům a nikoliv odběrnému 
místu jako celku (analogicky 
jako je tomu ze strany 
provozovatelů soustav 
v rámci jiných ustanovení 
návrhu vyhlášky). 

Akceptováno 
 

 

9 § 33 odst. 3 
a 4/ bod 35 

a 36 

Připomínka: 
 
Požadujeme v § 33 odst. 3 nahradit slova „ve všech předávacích 
místech“ slovy „v každém předávacím místě“ a v odst. 4 písm. f) 
vypustit slova „u změny dodavatele v předávacím místě výrobny pro 
TVS obsahuje žádost výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS“ 

Jedná se o uvedení ustanovení 
do souladu s cílem a celkovým 
smyslem novely a zároveň 
byla konzistentní s ostatními 
ustanoveními. V případě 
ustanovení odst. 4 písm. f) se 

Akceptováno doplnění odstavce 3. 
 
Akceptováno s úpravou doplnění odstavce 4 
písm. f): 
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tak, aby znění ustanovení odst. 3 a 4 bylo následující (změny oproti 
znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
„(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost 
o změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. 
Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází 
ke změně dodavatele ve všech předávacích místech v každém 
předávacím místě výrobny pro TVS. 

(34) Žádost o změnu dodavatele obsahuje  
 a) registrační číslo nového dodavatele,  
 b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
 c) datum účinnosti změny dodavatele,  
 d) dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou,  
 e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za 
odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,  
 f) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst číselný 
kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny; u změny 
dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS obsahuje žádost 
výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 
 

pak jedná o duplikaci 
ustanovení s odst. 3. 

 

„číselný kód odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS“. 

 

10 § 33/bod 
37 

Připomínka: 
 
Požadujeme zachovat dosavadní ustanovení § 33 odst. 4 platné 
vyhlášky jako nový odstavec 5 (t. vypustit novelizační bod č. 37): 
„(5) Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující 
pracovní den.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 

ERÚ navrhuje zrušit stávající 
ustanovení § 33 odst. 4, které 
upřesňuje termín (den podání 
žádosti o změnu dodavatele), 
který je zásadní pro navazující 
procesy a termíny. Od tohoto 
termínu se odvíjejí ostatní 
procesy. Zrušením 
předmětného ustanovení 
dojde k nesystémovému 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 33 
odst. 2 následovně: 
 
„(2) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději v 
10.00 hodin desátého pracovního dne před 
datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, 
podává nový dodavatel u operátora trhu 
žádost o změnu dodavatele. Je-li žádost o 
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Návrh na úpravu: 
 

zkrácení některých lhůt. 
Domníváme se, že proces 
změny dodavatele bude celý 
revidován v souvislosti 
s implementaci směrnice 
EU/2019/944, a proto 
nepovažujeme za vhodné 
v této chvíli provádět 
částečné nesystémové zásahy 
do tohoto procesu. 

 

změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla 
podána následující pracovní den.“ 
 

 

11 § 34 odst. 
1/bod 40 

Připomínka: 
 
Požadujeme doplnit do ustanovení § 34 odst. 1 věty poslední rovněž 
odkaz na přílohu č. 17 (změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou 
podtrženy): 
„(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává 
účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy 
o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi 
podle přílohy č. 1 nebo 3 k této vyhlášce pro odběrná místa nebo 
předávací místa výrobny pro TVS v těchto soustavách. Žádost o 
uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS obsahuje 
výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS. Náležitosti žádosti o 
poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách 
č. 2 a, 4 nebo 17 k této vyhlášce.“ 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhujeme doplnění do 
textace ustanovení i Přílohu č. 
17. Přílohy č. 1 a 3 neobsahují 
opatření přijímaná při 
předcházení stavu nouze a ve 
stavu nouze podle EZ § 50 
odst. 2 a 6. Výše uvedená 
opatření obsahuje právě 
Příloha č. 17 na kterou se 
odkazuje i § 43 odst. 5. 

Akceptováno – doplnění navrhované věty. 
 

Neakceptováno – doplnění odkazu na 
přílohu 17. 

 
Navrhovanou připomínku respektujeme a lze 
ji diskutovat v rámci pracovní skupiny při 
budoucích úpravách postupů vyhlášky, 
nicméně v tuto chvíli byl konzultován návrh 
vyhlášky, kde uplatnění této vyhlášky jde nad 
rámec navrhovaných změn. 

12 § 34 odst. 3 
písm. a) 

Připomínka: 
 

Navrhovaná úprava zajišťuje 
provázání jednotlivých 

Neakceptováno 
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Požadujeme doplnit do ustanovení § 34 odst. 3 písm. a) odkaz na 
postup podle § 43 odst. 5: 
„a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována 
na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona; žádost 
je podávána podle § 43 odst. 5, nebo“ 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

ustanovení vyhlášky a 
navazuje na připomínku 
k § 34 odst. 1. 

Navrhovanou připomínku respektujeme a lze 
ji diskutovat v rámci pracovní skupiny při 
budoucích úpravách postupů vyhlášky, 
nicméně v tuto chvíli byl konzultován návrh 
vyhlášky, kde uplatnění této připomínky jde 
nad rámec navrhovaných změn. 

13 § 35 Připomínka: 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 35 odstavec 2 níže uvedeného 
znění a následující odstavce přečíslovat: 
„(2) Je-li žádost o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 podána u 
operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána 
následující pracovní den.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Návrh vyhlášky zrušuje 
stávající ustanovení § 35 odst. 
5, které upřesňuje termín 
(den podání žádosti o změnu 
typu smlouvy), který je 
zásadní pro navazující procesy 
a termíny. Od tohoto termínu 
se odvíjejí ostatní procesy. 
Zrušením předmětného 
ustanovení dojde k 
nesystémovému zkrácení 
některých lhůt. Domníváme 
se, že obdobně jako proces 
změny dodavatele bude celý 
revidován v souvislosti 
s implementaci směrnice 
EU/2019/944, bude revidován 
analogicky i postup v případě 
změny typu smlouvy, a proto 
nepovažujeme za vhodné 
v této chvíli provádět 
částečné nesystémové zásahy 
do tohoto procesu. 
 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 35 
odst. 1 následovně: 
 
(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 
odst. 4 písm. b), jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, podává dodavatel do 
informačního systému operátora trhu 
nejdříve 4 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin 
pátého pracovního dne před požadovaným 
datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu 
typu smlouvy podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že byla 
podána následující pracovní den. Žádost o 
změnu typu smlouvy obsahuje:  
  
a) registrační číslo dodavatele evidovaného u 
odběrného místa v informačním systému 
operátora trhu,  
  
b) registrační číslo subjektu zúčtování 
evidovaného u odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu,  
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c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být 
dodávka elektřiny,  
  
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, 
jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
  
e) identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS, a 
   
f) informaci, zda byla smlouva o dodávce 
elektřiny nebo sdružených službách dodávky 
elektřiny uzavřena spotřebitelem v 
prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo 
prostory obvyklé k podnikání.  
 

14 § 35 odst. 
6/bod 49 

Připomínka: 
 
Požadujeme následující úpravu ustanovení § 35 odst. 6: 
 „(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle 
odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení 
žádosti o změnu typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž 
předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto 
změnu u všech předávacíchho místa odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti 
po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího 
místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-
li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční 
soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování 
služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího 
místa výrobny pro TVS podle stávající smlouvy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, ke změně typu 

Obdobně jako v případě 
ostatních procesů, které 
probíhají nad jednotlivými 
předávacími místy, se rovněž 
změna typu smlouvy vztahuje 
k jednotlivým předávacím 
místům. Jde o sjednocení 
pojmosloví a textace napříč 
vyhláškou. 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení 
informace podle odstavce 5 informuje 
stávajícího dodavatele o výsledku posouzení 
žádosti o změnu typu smlouvy. V případě 
souhlasu provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, 
jejímž předmětem je dodávka elektřiny, 
operátor trhu zaregistruje tuto změnu u 
předávacích míst odběrného místa nebo 
předávacích míst výrobny pro TVS od 
požadovaného data účinnosti po dobu 
registrace dodavatele u odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS v 
informačním systému operátora trhu. Jedná-
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smlouvy nedojde. Za neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy 
podle odstavce 1 je rovněž považováno, pokud operátor trhu ve lhůtě 
uvedené v odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy neobdrží výsledek posouzení žádosti o změnu typu 
smlouvy.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

li se o změnu typu smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o 
dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel 
distribuční soustavy ke dni registrace změny 
typu smlouvy ukončení poskytování služby 
distribuční soustavy do odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS 
podle stávající smlouvy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy 
neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, 
ke změně typu smlouvy nedojde. Za 
neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy 
podle odstavce 1 je rovněž považováno, 
pokud operátor trhu ve lhůtě uvedené v 
odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy neobdrží výsledek 
posouzení žádosti o změnu typu smlouvy.“ 

15 § 39 odst. 
1/bod 61 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu ustanovení § 39 odst. 1: 
„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi 
trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před 
plánovaným ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu ve svém 
systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny 
přiřazení každého předávacího místa odběrného místa nebo každého 
předávacího místa výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému 
subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje 
dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v 
případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí 
odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro TVS z rámcové 
smlouvy.“ 
 

Požadujeme zachovat 
jednotnost postupů, které 
jsou vázány k předávacímu 
místu. Obchodník zajistí, aby 
se procesy vztahovaly 
k odběrnému místu jako celku 
(viz. ustanovení § 39 odst. 6 
návrhu vyhlášky). Tento 
postup byl ze strany ERÚ 
odsouhlasen v rámci pracovní 
skupiny pro novelizace 
pravidel trhu s elektřinou. 
Jakékoliv jiné řešení by nebylo 
možné realizovat s účinností 
od 1. 7 2021. 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS podává dodavatel 
operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin 
posledního pracovního dne před plánovaným 
ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu 
ve svém systému zruší k požadovanému datu 
ukončení dodávky elektřiny přiřazení 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému 
subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, dotčené 
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Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

subjekty zúčtování a provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy. 
Zkrácení dodávky elektřiny znamená v 
případě smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa 
nebo předávacích míst výrobny pro TVS z 
rámcové smlouvy.“ 

16 § 41 odst. 1 
(znění od 1. 

7. 
2021)/bod 

71 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu ustanovení § 41 odst. 1 (změny 
oproti znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
 „Od 1.7. 20201: 
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne 
následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením 
typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, kteráé 
bylay v rámci intervalu pro zpracování podle zvláštního právního 
předpisu7) se statusem neaktivní, bez elektroměru a předávacích míst 
odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého 
napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za 
zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu 
B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin 
desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního 
měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího 
měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich 
zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za 
předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje 
potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 

Navrhujeme odstranit slova 
„podle zvláštního právního 
předpisu7)“ pro nadbytečnost 
a jeho zřejmě chybné 
umístění. 
Dále se jedná o legislativně 
technickou úpravu 
(gramatika). Zároveň 
upozorňujeme na překlep 
v úplném znění, kdy má být 
uveden rok „2021“ namísto 
„2020“. 

 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy zasílá prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin 
sedmého pracovního dne následujícího 
měsíce registrovaným účastníkům trhu s 
elektřinou k  předávacím místům odběrného 
místa zákazníka s měřením typu A nebo B, s 
výjimkou předávacích míst odběrného místa, 
která byla v daném měsíci, za který jsou data 
předávána,  se statusem neaktivní nebo bez 
elektroměru a předávacích míst odběrného 
místa s měřením typu B připojených na 
hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k 
vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. 
Provozovatel distribuční soustavy zasílá 
takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací 
místa odběrného místa s měřením typu B jsou 
připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 
18.00 hodin desátého pracovního dne 
následujícího měsíce. Provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
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Návrh na úpravu: 
 

prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu po skončení kalendářního 
měsíce do 18.00 hodin patnáctého 
pracovního dne následujícího měsíce 
registrovaným účastníkům trhu s elektřinou 
za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v 
odběrném místě nebo za předávací místo 
výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B 
údaje potřebné k vyúčtování dodávky 
elektřiny a souvisejících služeb.“ 

 
17 § 42 Připomínka: 

 
Navrhujeme vložit nový odstavec 4 následujícího znění a dosavadní 
odstavce přečíslovat: 
„(4) Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v 
elektroenergetice se odběr elektřiny zjištěný na základě měření 
typu C, který zahrnuje více kalendářních let, rozdělí do příslušných 
let podle denního diagramu teplotně přepočteného přiřazeného 
typového diagramu dodávky poskytnutého operátorem 
trhu.  Tento postup se poprvé použije pro odběr elektřiny zjištěný 
od 1. 1.  2022.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Na základě projektu týkajícího 
se stanovení korekčních 
faktorů na ztráty pro činnost 
distribuce elektřiny a jejich 
uplatnění v regulaci vyslovil 
ERÚ záměr sjednotit postup 
pro rozdělování odběru do 
jednotlivých let. Z tohoto 
důvodu je předkládán návrh, 
jak tohoto sjednocení 
dosáhnout. Text je 
samozřejmě určen k diskuzi. 

Akceptováno s úpravou 
 

Do návrhu § 42 bude vložen nový odstavec 
znějící: 
 
„V případě odběru elektřiny zákazníků s 
měřením typu C, který zahrnuje více 
kalendářních let, se tento odběr rozdělí pro 
účely vyúčtování dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb do příslušných let podle 
přepočteného přiřazeného typového 
diagramu dodávky podle § 23 odst. 2, který 
poskytne operátor trhu.“ 
 
 

18 § 43 odst. 1 Připomínka: 
 
V odstavci 1 větě druhé návrh novely doplňuje za slovo „předávací“ 
slovo „místo“. Návrh novely uvedené věty by ale správně měl znít 
„Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy nebo 
provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní  
před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy 
nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů, kde vyhláška 

Nejen z textu samotného, ale i 
ze zvláštní části důvodové 
zprávy je zřejmé, že se má 
jednat o předávací místo 
výrobny pro TVS a ne o 
jakékoliv předávací místo, jak 
aktuálně text návrhu novely 
chybně zní. Po sladění textu 

Akceptováno s úpravou 
 

Předmětné ustanovení bude upraveno 
následovně: 
 
„(1) Smlouva o zajištění služby přenosové 
soustavy nebo smlouva o zajištění služby 
distribuční soustavy se uzavírá na základě 
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stanoví jinak nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy dohodnou jinak, a to pro každé předávací místo 
výrobny pro TVS nebo odběrné místo zvlášť nebo pro jedno nebo 
více předávacích míst provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy.“, tj. měla by být doplněna slova „místo výrobny pro TVS“ 
a „nebo pro jedno nebo více předávacích míst provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy“. 
 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

návrhu úpravy paragrafového 
znění s textem důvodové 
zprávy je však nutné ještě 
doplnit sjednávání smluv pro 
připojení soustav, aby výčet 
byl úplný. 
 

písemné žádosti. Žádost předkládá žadatel 
provozovateli přenosové soustavy nebo 
provozovateli distribuční soustavy nejméně 
30 kalendářních dní před požadovaným 
termínem zahájení služby přenosové 
soustavy nebo služby distribuční soustavy s 
výjimkou případů, kde vyhláška stanoví jinak 
nebo se žadatel a provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy dohodnou jinak. 
Žádost se předkládá zvlášť pro každé odběrné 
místo, předávací místo výrobny pro TVS nebo 
pro jedno nebo více předávacích míst 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy. Náležitosti žádosti o poskytnutí 
služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy jsou uvedeny v přílohách 
č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o případy 
podle odstavce 3 písm. a) až c).“ 
 

19 § 43 odst. 3 
písm. d) 

Připomínka: 
 
Text písmene d), který zní „pro souhrn odběrných míst nebo 
předávacích míst výrobny pro TVS distribuční soustavy, pro která 
obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční 
soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického 
zákona.“, je nezbytné upravit následovně „pro souhrn odběrných 
míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS distribuční soustavy, 
pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 
energetického zákona.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Slova „distribuční soustavy“ je 
nezbytné také vypustit, 
protože při ponechání těchto 
slov nedává text jazykově 
smysl a vyvolává mylný 
dojem, že existují nějaká 
„předávací místa výrobny pro 
TVS distribuční soustavy“. 

Akceptováno 
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20 § 44 Připomínka: 
 
Navrhujeme vložit nový odstavec 8 následujícího znění: 
 „(8) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 
v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro 
předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 
v každém předávacím místě výrobny pro TVS.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

V kontextu úpravy filozofie 
odběrných a předávacích míst 
považujeme za nezbytné 
upřesnit, k čemu se vztahují 
žádosti o uzavření smlouvy, 
kdy fakticky se žádosti 
podávají opět k jednotlivým 
předávacím místům. Jde o 
obdobu ustanovení, která 
jsou uvedena i u jiných 
procesů. 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění 
služby přenosové nebo distribuční soustavy a 
žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy a žádost o zahájení 
dodávky u nově vzniklého odběrného místa v 
každém předávacím místě odběrného místa 
nebo každém předávacím místě výrobny pro 
TVS.“ 

21 § 46 odst. 
2/bod93 

Připomínka: 
Navrhujeme úpravu § 46 odst. 2 následujícím způsobem: 
 „(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně 
vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti 
podle odstavce 1 informaci o způsobu výkupu elektřiny podle jiného 
právního předpisu9). Způsob výkupu elektřiny formou výkupních cen 
může uplatnit pouze povinně vykupující.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhujeme při změně 
obchodníka pro dodávku 
elektřiny do přenosové nebo 
distribuční soustavy zavést 
v žádosti kontrolu, aby nebyla 
přijata žádost o povinný výkup 
v případech, kdy o ni žádá 
subjekt, který není povinným 
vykupujícím. V stávajícím 
systému OTE tato kontrola 
doposud není prováděna, což 
vede k vyšší chybovosti 
v hlášení o povinných 
výkupech. 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že operátor trhu by měl mít 
zaveden automatický kontrolní 
mechanizmus, který umožní žádat o povinný 
výkup pouze těm subjektům, kteří jsou 
k tomu oprávněni v souladu s platnou právní 
úpravou. 
 

 
Navrhovaná úprava jinou formou pouze 
konstatuje povinnost uvedenou v zákoně, a 
proto je toto doplnění nadbytečné.  
 
Automatická kontrola by měla být ve vlastním 
zájmu OTE tak, aby nehrozilo riziko 
nesprávného vyplácení podpory. 
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22 § 47 odst. 
1/bod 96 

Připomínka: 
 
„V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo 
převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu 
zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných místech, 
předávacích místech výrobny elektřiny pro TVS, nebo místech 
určených k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy (dále jen „hromadný převod míst“), podává subjekt 
zúčtování nebo, na něhož mají být odběrná místa, předávací místa 
výrobny elektřiny pro TVS, nebo místa určená k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy nebo předávací 
místa výrobny elektřiny převedena, žádost o hromadný převod 
operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora 
trhu.“. 

 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhované úpravy doplňují 
předávací místa výroben pro 
TVS, která v celém výčtu 
zjevně chybí a pokud by 
nebyla doplněna, tak by při 
převodu zůstala vedena na 
původního obchodníka s 
elektřinou před přeměnou 
společnosti. 

Akceptováno s úpravou 
 

Z důvodu zachování právní jistoty a zamezení 
výkladovým nejasnostem bude ustanovení 
odstavce 1 upraveno následovně: 
 
„(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou 
obchodní korporace nebo převodem závodu 
nebo jeho části dochází ke změně subjektu 
zúčtování nebo ke změně dodavatele na 
odběrných místech, předávacích místech 
výrobny pro TVS, předávacích místech 
výrobny elektřiny určených pro dodávku do 
soustavy nebo místech určených k evidenci 
ztrát provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy (dále jen „hromadný 
převod míst“), podává subjekt zúčtování 
nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná 
místa, předávací místa výrobny elektřiny 
nebo místa určená k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy převedena, žádost o hromadný 
převod míst operátorovi trhu prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu.“ 

 
23 § 47 odst. 2 

písm. 
g)/bod 97 

Připomínka: 
Text nového písmene g) požadujeme upravit následovně: 

„prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy, k níž jsou odběrná místa s jejich 
předávacími místy nebo předávací místa výrobny elektřiny pro TVS 
připojena, a přebírajícím subjektem, nebo prohlášení o skutečnosti, 
že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem přenosové 

Viz zdůvodnění k připomínce 
č. 21 (k § 47 odst. 1) výše s tím, 
že zmíněné smlouvy se 
neuzavírají na předávací místa 
výroben elektřiny, kde 
dochází jen a pouze k dodávce 
elektřiny do elektrizační 
soustavy. 

Akceptováno s úpravou  
 

g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění 
služby přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy mezi provozovatelem přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy a 
přebírajícím subjektem k převáděným 
odběrným místům s jejich předávacími místy, 
předávacím místům výroben pro TVS nebo 
místům určeným k evidenci ztrát 
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soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem 
uzavřena ke dni převodu.“. 

 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, nebo prohlášení o skutečnosti, že 
tato smlouva bude mezi dotčeným 
provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy a přebírajícím subjektem 
uzavřena ke dni účinnosti hromadného 
převodu míst. 

24 § 47 odst. 
4/bod 99 

Připomínka: 
 
Text odstavce 4, který zní „O obdržení žádosti o hromadný převod 
odběrných a předávacích míst odběrných míst, předávacích míst 
nebo míst určených k evidenci ztrát operátor trhu informuje 
prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené 
dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav 
nebo provozovatele přenosové soustavy.“, požadujeme upravit 
následovně „O obdržení žádosti o hromadný převod odběrných  
a předávacích míst odběrných míst, předávacích míst výroben 
elektřiny pro TVS, nebo míst určených k evidenci ztrát nebo 
předávacích míst výroben elektřiny operátor trhu informuje 
prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené 
dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav 
nebo provozovatele přenosové soustavy.“. 

 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Viz zdůvodnění k připomínce 
č. 21 (k § 47 odst. 1) výše. 

Neakceptováno 
 

Navrhovaná úprava reflektuje znění odstavce 
1, kde se definuje „hromadný převod míst“. 
Ze znění legislativní zkratky je patrné jaké 
místa mohou být obsahem hromadného 
převodu. 

25 § 47 odst. 
5/bod 100 

Připomínka: 
 
Text odstavce 5 věty první, který zní: „V případě, že subjekt zúčtování 
nebo dodavatel,  
ze kterého mají být odběrná a předávací místa účastníků trhu s 
elektřinou převedena má být hromadný převod míst proveden, 
vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas  

Viz zdůvodnění k připomínce 
č. 21 (k § 47 odst. 1) výše. 

Neakceptováno 
 

Navrhovaná úprava reflektuje znění odstavce 
1, kde se definuje „hromadný převod míst“. 
Ze znění legislativní zkratky je patrné jaké 
místa mohou být obsahem hromadného 
převodu. 
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s požadovaným hromadným převodem odběrných a předávacích 
míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 1, 
operátor trhu provede v informačním systému operátora trhu změnu 
dodavatele nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle 
odstavce 12 písm. d) u všech jednotlivých odběrných a předávacích 
míst účastníků trhu s elektřinou odběrných míst s jejich předávacími 
místy, předávacích míst výrobny elektřiny nebo míst určených 
k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy 
registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se 
hromadný převod dotýká.“, požadujeme upravit následovně: 

„V případě, že subjekt zúčtování nebo dodavatel, ze kterého mají být 
odběrná a předávací místa účastníků trhu s elektřinou převedena má 
být hromadný převod míst proveden, vyjádří v informačním systému 
operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem 
odběrných a předávacích míst na základě údajů uvedených v 
požadavku podle odstavce 1, operátor trhu provede v informačním 
systému operátora trhu změnu dodavatele nebo subjektu zúčtování 
na základě požadavku podle odstavce 12 písm. d) u všech 
jednotlivých odběrných a předávacích míst účastníků trhu 
s elektřinou odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích 
míst výrobny elektřiny pro TVS, nebo míst určených k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy nebo 
předávacích míst výrobny elektřiny registrovaných v informačním 
systému operátora trhu, kterých se hromadný převod dotýká.“. 

 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

26 § 47 odst. 
6/bod 101 

Připomínka: 
 
Požadujeme úpravu § 47 odst. 6 následujícím způsobem (ve větě 
druhé náhrada pojmu „odběrné místo“ pojmem „předávací místo 
odběrného místa“), změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou 

Subjekt zúčtování potřebuje 
obdržet informaci o všech 
jednotlivých předávacích 
místech, neboť přiřazení se 
uskutečňuje rovněž nad 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
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podtrženy: 
„(56) O provedené změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele 
operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého 
informačního systému všechny dotčené subjekty zúčtování a 
dodavatele, v případě provedené změny dodavatele rovněž i 
provozovatele dotčené distribuční soustavy nebo provozovatele 
přenosové soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé 
odběrné a předávací místo účastníka trhu s elektřinou předávací 
místo odběrného místao, předávací místo výrobny nebo místo 
určené k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování nebo změně 
dodavatele.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

jednotlivými předávacími 
místy v rámci daného 
odběrného místa (obdobně 
jako jiné procesy). 

„(6) O provedené změně subjektu zúčtování 
nebo změně dodavatele operátor trhu 
neprodleně informuje prostřednictvím svého 
informačního systému všechny dotčené 
subjekty zúčtování a dodavatele, v případě 
provedené změny dodavatele rovněž i 
provozovatele dotčené distribuční soustavy 
nebo provozovatele přenosové soustavy. 
Tuto informaci operátor trhu poskytne za 
každé odběrné místo a jeho předávací místo, 
předávací místo výrobny pro TVS, předávací 
místo výrobny elektřiny určené pro dodávku 
do soustavy nebo místo určené k evidenci 
ztrát provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy, u kterého došlo ke 
změně subjektu zúčtování nebo změně 
dodavatele.“. 

27 § 48 odst. 1 
a 2 

Připomínka: 
 
Požadujeme do ustanovení § 48 odst. 1 a 2 doplnit rovněž „cenu za 
naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/měsíc“: 

„(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří 

 a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji 
cena za 
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo Kč/MW/měsíc,  

2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,  

3. překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc,  

4. překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc a  

5. překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo 
Kč/kW/měsíc,  

6. cena za naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/MW/měsíc. 

Doporučujeme uvést znění 
vyhlášku do souladu 
s příslušným cenovým 
rozhodnutím. „Cena za 
naměřené ¼ hodinové 
maximum v Kč/MW/měsíc“ je 
dnes již účtována v některých 
případech (ověření 
technologie, dlouhodobá 
odstávka aj). 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 

 
„(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří  
  
a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je 
vícesložková a tvoří ji cena za  
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo 
Kč/MW/měsíc nebo cena za naměřené 
čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc,  
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,  
3. překročení rezervovaného příkonu v 
Kč/MW/měsíc,  
4. překročení rezervované kapacity v 
Kč/MW/měsíc a  
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(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji  
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc 
pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého 
napětí nebo cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty 
hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc 
nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo stálá cena v Kč/odběrné 
místo/měsíc pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí,  

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za 
distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na hladině nízkého 
napětí,  

3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr z distribuční 
soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,  

4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí,  

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční 
soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

6. cena za překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc a  

7. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo 
Kč/kW/měsíc,  

8. cena za naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/MW/měsíc.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

5. překročení rezervovaného výkonu v 
Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc 
 
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která 
je vícesložková a tvoří ji  
1. cena za rezervovanou kapacitu v 
Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za 
naměřené čtvrthodinové maximum v 
Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí 
nebo cena za příkon podle jmenovité 
proudové hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc 
nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo 
stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině nízkého 
napětí,  

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v 
Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého 
a vysokého napětí nebo cena za 
distribuované množství elektřiny v Kč/MWh 
na hladině nízkého napětí,  

3. cena za překročení rezervované kapacity 
pro odběr z distribuční soustavy s napětím 
mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,  

4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové 
energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh 
pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  
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6. cena za překročení rezervovaného příkonu 
v Kč/MW/měsíc a  

7. cena za překročení rezervovaného výkonu 
v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,“. 
 

28 § 51 odst. 1 Připomínka: 
 
Požadujeme v § 51 odst. 1 nahradit slovo „dvanáctého“ slovem 
„čtrnáctého“: 

„(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává 
operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého čtrnáctého dne 
kalendářního měsíce údaje o vyúčtování systémových služeb, činností 
operátora trhu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za 
předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za 
systémové služby, činnosti operátora trhu a podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů za období od 1. ledna kalendářního roku, za 
který jsou systémové služby, činnosti operátora trhu a podpora 
elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle příloh č. 13 až 15 
k této vyhlášce.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

Dvanáctý kalendářní den je 
z pohledu nastavení jiných 
termínů pro předávání 
podkladů, která se vážou na 
pracovní dny, problematické 
v některých měsících roku 
dodržet. Data v IS OTE 
(zbytkový diagram, který je 
vstupem pro odvody, 
ukončení fakturace PDS) ve 
verzi 1 jsou finálně uveřejněna 
8. pracovní den. To je každý 
rok v několika případech déle 
než 12. kalendářní den. Tehdy 
dochází k situaci, že data 
předává provozovatel po 
stanoveném termínu, má-li 
být dodrženo ustanovení § 51, 
podle kterého se mají odvádět 
vyúčtované platby za 
systémové služby, za činnost 
OTE a příspěvek na krytí 
vícenákladů spojených 
s podporou POZE. Pokud by 
měl PDS dodržet termín 12. 
kalendářního dne, bude 
vykázáno a následně 
odvedeno vůči OTE méně 
plateb, protože není vše 
vyfakturováno a není 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované ustanovení bude upraveno: 
 
„(1) Provozovatel regionální distribuční 
soustavy předává operátorovi trhu nejpozději 
do dvanáctého dne kalendářního měsíce 
údaje o vyúčtování systémových služeb, 
činností operátora trhu a podpory elektřiny z 
podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a 
výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu 
za systémové služby, činnosti operátora trhu 
a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
za období od 1. ledna kalendářního roku, za 
který jsou systémové služby, činnosti 
operátora trhu a podpora elektřiny z 
podporovaných zdrojů vyúčtovány podle 
příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce. Pokud 
během lhůty podle věty první připadne 
svátek10) na pracovní den, může provozovatel 
regionální distribuční soustavy po dohodě s 
operátorem trhu předat data pro vyúčtování 
v pozdějším termínu, nejpozději však čtrnáctý 
kalendářní den.“ 
 
10) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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k dispozici ani zbytkový 
diagram.  
Zdůrazňujeme, že fakturace je 
spolu se zbytkovým 
diagramem hlavním vstupem 
pro předávání údajů, účtování 
a hrazení regulovaných cen 
mezi operátorem trhu a 
provozovateli soustav.  
Rok 2021 je v počtech dnů, 
kdy bychom odvedli později 
než 12.KD rekordní, celkem 
v 6 měsících (oranžově 
podbarvené). 
 
Vstupní data OTE 10.2. 
(st) 10.3. (st) 14.4. 
(st) 12.5. (st) 10.6. 
(čt) 14.7. (st) 11.8. 
(st) 10.9. (pá)
 12.10. (út)
 10.11. (st)
 10.12. (pá) 
   
   
   
   
Data v IS OTE od PDS 11.2. 
(čt) 11.3. (čt) 15.4. 
(čt) 13.5. (čt) 11.6. 
(pá) 15.7. (čt) 12.8. 
(čt) 13.9. (po)
 13.10. (st)
 11.11. (čt)
 13.12. (po) 
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Jedná se o dlouhodobý 
problém, který vzniká 
v důsledku toho, že lhůty pro 
poskytování dat se podle 
vyhlášky stanovují 
v kalendářních dnech a 
některé v pracovních dnech. 
Předložený návrh (čtrnáctý 
kalendářní den) představuje 
nejzazší termín, kdy by byla 
data ze strany PDS do IS OTE 
zadána.  
Jsme si vědomi, že návrh váže 
také na možnosti OTE. Proto 
bychom ho rádi vzájemně 
prodiskutovali a našli všem 
vyhovující řešení. 

29 § 53 odst. 1 
 

Připomínka: 
 
Požadujme snížit hranici pro dodávku do přenosové nebo distribuční 
soustavy pro výrobce první kategorie na 70 %: 
(1) Výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do 
přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát 
sedmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím 
provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní 
spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, 
nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy 
s provozovatelem přenosové soustavy provozuje přečerpávací 
vodní elektrárnu, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce 
první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie. 
 
Obecná zásadní připomínka. 

V souvislosti se zrušením 
možnosti vystupovat jako 
výrobce 1. kategorie pro 
výrobny poskytující podpůrné 
služby se domníváme, že by 
měl být snížen práh 
z osmdesáti na sedmdesát 
procent. Tato úprava by 
pomohla zejména některým 
menším výrobnám, které jinak 
o status výrobce první 
kategorie přijdou, což se dále 
negativně projeví na jejich již 
dnes neuspokojivých 
ekonomických výsledcích. 

Neakceptováno 
 

Respektujeme připomínku a uznáváme, že za 
jistých okolností by mohlo v budoucnu dojít 
k revizi kvantitativní podmínky pro uplatnění 
statusu výrobce první kategorie. Nicméně 
toto bude provedeno pouze na základě 
kvalifikovaného hodnocení výrobců elektřiny, 
přičemž nelze v tuto chvílí předestírat způsob 
hodnocení, jelikož není a ani nemůže být 
stanoven, pokud není zcela jisté, že 
k přehodnocení dojde. 
 
Rovněž upozorňujeme, že ani navrhovatel 
připomínky nenavrhuje způsob výpočtu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBXMLTC6N)



30 
 

 
Návrh na úpravu: 
 

V krajním případě mohou být 
tyto výrobny odstavovány 
z provozu, což by se negativně 
projevilo na trhu podpůrných 
služeb, které obvykle 
poskytují a také na 
dostupnosti nefrekvenčních 
služeb pro distribuční 
soustavy. 

(hodnocení) na základě, kterého bylo 
navrhované procento stanoveno. 

30 § 53 odst. 
5/bod 106 

Připomínka: 
 
Navrhujeme v § 53 odst. 3 následující úpravu (viz podtržený text): 
„(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu 
kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do 
první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným 
výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném 
nebo předávacím místě dané výrobny. Za výrobce první kategorie je 
v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi 
instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném 
odběrném nebo předávacím místě součtem rezervovaných příkonů 
v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS v dané 
výrobně rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy přehodnotí zařazenízařadí výrobce do první nebo druhé 
kategorie na další období podle odst. 4 na základě údajů z měření 
zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Ustanovení pro 
výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku 
se při provozu pro ověření technologie použijí obdobně.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhovaná úprava odpovídá 
v praxi aplikovanému postupu 
a zjednodušuje resp. 
zpřehledňuje textaci. 

Akceptováno 
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31 § 54 odst. 
1/bod 107 

Připomínka: 
 
Navrhujeme v § 54 odst. 1 následující úpravu (viz podtržený text): 
 „(Výrobce první kategorie, nesjednává rezervovanou kapacitu a 
nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro, 
místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro 
místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu 
elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů 
(dále jen "dlouhodobá odstávka"). Výrobce první kategorie, jehož 
výrobna elektřiny je připojena k přenosové nebo distribuční 
soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV a vyšším, nesjednává 
rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pro předávací místo odběrného místa a předávací místo výrobny 
pro TVS, nebo jehož výrobna elektřiny je připojena k přenosové 
nebo distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, 
nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a předávací místo 
výrobny pro TVS s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 
dnů (dále jen "dlouhodobá odstávka"). Do dlouhodobé odstávky se 
nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od 
soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny 
z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně 
však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k 
soustavě.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhujeme pouze logickou 
úpravu textace, kdy 
považujeme za důležité 
doplnit zejména slova 
„napětí“ , bez kterého je text 
nekorektní. 

 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění ustanovení § 54 odst. 1 je: 
 
„Výrobce první kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 
kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu 
a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pro předávací místo odběrného místa a 
předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce 
první kategorie, jehož výrobna elektřiny je 
připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, 
nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a 
předávací místo výrobny pro TVS. Věta první 
a druhá se neuplatní v případě, že výrobce 
elektřiny odebírá elektřinu z přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny, která je delší než 30 dnů 
(dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do 
dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr 
pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po 
odfázování generátoru od soustavy, a dále 
odběr pro účely opětovného najetí výrobny 
elektřiny z klidového režimu při ukončení 
dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr 
v délce trvání 72 hodin před přifázováním 
generátoru k soustavě.“ 

32 § 54 odst. 
3/bod 108 

Připomínka: 
 
Požadujeme v § 54 odst. 3 zachovat poslední větu (viz podtržené 

V důvodové zprávě k návrhu 
vyhlášky se k tomuto bodu 
uvádí, že k úpravě dochází 

Akceptováno 
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doplnění): 
 „(3) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za 
sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná 
kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle 
maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu 
odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první 
kategorie. Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů 
dlouhodobé odstávky. Provozovatel přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za 
prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

z důvodu nadbytečnosti a 
z ustanovení § 54 odst. 1 by 
mělo vyplývat, 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. 

Faktem ale je, že zrušení věty 
znamená, že se sice posuzuje 
dlouhodobost odstávky až po 
30 dnech, ale pokud odstávka 
naplní charakter 
dlouhodobosti podle § 54 
odst. 1, mohlo by být 
ustanovení § 54 odst. 3 
vykládáno rovněž tak, že 
platba má být vyžadována i za 
prvních 30 dní. Vzhledem 
k tomu, že v minulosti 
absence tohoto ustanovení 
způsobovala výkladové 
nejasnosti a s ohledem na 
skutečnost, že dle důvodové 
zprávy deklaruje ERU v této 
oblasti nečinit žádné změny, 
velmi doporučujeme větu 
v textu ustanovení ponechat. 
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33 § 54 odst. 
4/bod 109 

Připomínka: 
 
Požadujeme upravit znění § 54 odst. 4 následovně:): 

 "(4) Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena 
k distribuční nebo přenosové soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV 
a vyšším, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za 
rezervovanou kapacitu pouze pro předávací místo výrobny pro 
TVS. Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna je přímo připojena k 
přenosové nebo distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV a 
vyšším a který odebírá elektřinu pro potřeby této výrobny 
prostřednictvím jiného předávacího místa, než je předávací místo 
pro TVS, v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok 
a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru 
elektřiny, hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu 
čtvrthodinového elektrického výkonu v tomto předávacím místě. 
Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena 
k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, 
nehradí platbu za rezervovaný příkon pouze pro předávací místo 
výrobny pro TVS.". 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

S ohledem na dlouhodobou 
jistotu výrobců druhé 
kategorie požadujeme 
zachování stávajícího 
ustanovení písm. c) v § 54 
odst. 4, podle kterého 
výrobce druhé kategorie hradí 
platbu za maximální 
naměřenou hodnotu 
čtvrthodinového elektrického 
výkonu v případě, kdy odebírá 
elektřinu z přenosové nebo 
distribuční soustavy v 
souvislém období maximálně 
4 týdny za kalendářní rok a 
tuto skutečnost oznámí 
provozovateli přenosové 
soustavy nebo distribuční 
soustavy nejméně 2 týdny 
před zahájením odběru 
elektřiny. Úprava ve stejném 
smyslu je sice obsažena 
v bodě 4.25 cenového 
rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze 
dne 26. listopadu 2019, 
kterým se stanovují ceny za 
související službu 
v elektroenergetice a ostatní 
regulované ceny i v návrhu 
tohoto cenového rozhodnutí 
pro příští rok, který byl ERÚ 
předložen do veřejného 
konzultačního procesu, 
nicméně podobná pravidla by 
podle našeho názoru měla být 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované ustanovení § 54 odst. 4 bude 
upraveno následovně: 
 
„Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 
kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu 
a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pouze pro předávací místo výrobny pro TVS. 
Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 
nižší než 1 kV, nehradí platbu za rezervovaný 
příkon pouze pro předávací místo výrobny 
pro TVS.“ 
 
S ohledem na to, uvádí to i připomínkující ve 
své připomínce, že dané ustanovení je 
obsaženo již v cenovém předpise úřadu, 
nebude tím právní jistota pro účastníky trhu 
narušena. Současně jsme toho názoru, že se 
jedná o podmínku pro uplatnění ceny, která 
patří do cenového předpisu. 
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zakotvena již na úrovni 
vyhlášky. Dále navrhujeme 
úpravu textace ustanovení za 
účelem vyšší přehlednosti a 
smysluplnosti. Původně 
navrhované znění je chaotické 
a zcela nepřehledné. 
 

34 § 56 odst. 
7/bod 113 

Připomínka: 
 
Text odstavce 7 návrh novely vypouští bez náhrady. K tomu je 
uvedeno v důvodové zprávě, její zvláštní části, „Navrhovaná úprava 
ruší ustanovení § 56 odst. 7. Dané ustanovení pozbylo na významu, 
pro který bylo zavedeno.“. Požadujeme v důvodové zprávě jasně 
uvést,  
proč pozbylo významu, případně jakým jiným ustanovením 
(nástrojem/institutem) je novelou nahrazeno. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Z textu důvodové zprávy není 
zřejmě, proč dané ustanovení, 
již pozbylo významu, a to i 
přes to, že podle ustanovení § 
43 odst. 3 bude nadále možné 
uzavírat jednu smlouvu o 
distribuci pro více odběrných 
míst. 

Neakceptováno 
 

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. 
 

35 Příloha č. 
17/bod 124 

Připomínka: 
 
Požadujeme níže uvedené úpravy v příloze č. 17: 
• Název 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných místech a jejich předávacích 

místech odběrných míst vvn a vn“ 

• Název 2. sloupce 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 

Cílem navrhovaných změn je 
sjednocení pojmů napříč 
návrhem vyhlášky a 
proveditelnost postupů. 

K názvu přílohy č. 17 pro NN a VN (VVN) – 
neakceptováno 
 
Jsme toho názoru, že údaje jsou předávány 
k identifikaci zákazníka obecně v rozsahu za 
odběrné místo, přičemž struktura těchto 
údajů obsahuje mimo jiné i technické údaje 
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„Identifikační číselný kód předávacího místa odběrného místa a jeho 
předávacích míst“ 

• Poznámky 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 
„5) Uvede se  

0 sestavy zasílané provozovatelem distribuční soustavy 
a) jedná-li se o konečnou sestavu provozovatele distribuční 
soustavy podle § 43 odst. 4 5, 

b) jedná-li se o změnu technických údajů předávacího místa 
odběrného nebo předávacího místa např. podle § 43 odst. 6 
7, …“ 

• Název 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„Rozsah a struktura údajů o předávacích místech odběrných míst 
odběrných nebo místech a jejich předávacích místech nn“ 

• Název 2. sloupce 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„Identifikační číselný kód předávacího místa odběrného místa a jeho 
předávacích míst“ 

• Poznámky 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„5) Uvede se  

0 sestavy zasílané provozovatelem distribuční soustavy 
a) jedná-li se o konečnou sestavu provozovatele distribuční 
soustavy podle § 43 odst. 4 5, 

b) jedná-li se o změnu technických údajů předávacího místa 
odběrného nebo předávacího místa např. podle § 43 odst. 6 
7, …“ 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

vztahující se k předávacím místům daného 
konkrétního odběrného místa.  
Tudíž nadpisy vzorů přílohy č. 17 by budou 
znít: 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných 
místech a jejich předávacích místech nebo 
předávacích místech výrobny pro TVS 
připojených na vn a vvn“ 
 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných 
místech a jejich předávacích místech nebo 
předávacích místech výrobny pro TVS 
připojených na nn“. 
 
 
K názvu sloupce 2 tabulky výkazu pro hladinu 
NN a VN (VVN) – akceptováno s úpravou 
 
Text bude nahrazen „předávacího místa 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS“. 
 
K poznámce č. 6 výkazu pro hladinu NN a 
poznámce č. 5 výkazu pro VN (VVN) - 
akceptováno 

36 Přechodná 
ustanovení 

Připomínka: 
 

Text přechodného ustanovení požadujeme upravit následovně: 

Z procesních důvodů je 
zřejmé, že se má jednat o 31. 
leden následujícího 
kalendářního roku po roce 

Neakceptováno 
 

Rozumíme návrhu na doplnění, který má vést 
k upřesnění a zpřehlednění navrhovaného 
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„Výrobce, který v roce 2020 poskytl v posuzované výrobně elektřiny 
na základě uzavřené smlouvy o poskytování podpůrných služeb 
podpůrnou službu provozovateli přenosové soustavy, se do 31. 
prosince 2025 považuje 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 následujícího kalendářního roku. V opačném 
případě je tento výrobce provozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy zařazen jako výrobce druhé kategorie.“. 

 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

poskytování podpůrných 
služeb a nikoliv o 31. leden 
daného kalendářního roku. 
 

přechodného ustanovení. Nicméně 
připomínáme, že termín, do kterého jsou 
výrobci elektřiny žádající o zařazení do 
kategorie výrobce první kategorie, je 
vyhláškou stanoven, a proto navrhované 
doplnění považujeme za nadbytečné.   

37 § 16 odst. 
3/bod 4 

Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úpravu ustanovení § 16 odst. 3 (viz 
podtržený text): 
„(3) Místoa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, 
které nelze využívat soudobě s hlavním vedením a je ve smlouvě o 
připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako 
samostatné předávací místo.“ 
 
Legislativně technická připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Jedná se o gramatickou 
úpravu (legislativně technická 
úpravou) 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění odstavce bude upraveno 
následovně: 

 
„(3) Místo nebo místa připojení záložního 
napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a 
je ve smlouvě o připojení označeno jako 
záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy jako samostatné 
předávací místo.“ 
  

38 § 16 odst. 
5/bod 4 

Připomínka: 
 

Pro rozptýlení pochybností, 
které ve věci vyhodnocování 

Neakceptováno 
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Z navrhované úpravy není zřejmé, zda vyhláška bude vykládána tak, 
že ve vztahu obchodník, jak dodavatele, a zákazník, kterým je 
LDS/PDS, jako odběratel, se bude obchodník v pozici dodavatele 
registrovat jako subjekt zúčtování i na předávacím místě označeném 
v rámci LDS jako zrcadlení předávacího místa PDS/LDS pro 
obchodníka.  
Lze to chápat tak, že toto předávací místo je předávacím místem 
dopočtového EANU LDS? Tj. registrovat se jako subjekt zúčtování 
dodavatel bude. Nebo se jedná o ještě jiné předávací místo, pak 
jaké? Toto z Důvodové zprávy nevyplývá.  
Pokud by byla odpověď na shora uvedené body kladná, tedy 
obchodník se jako subjekt zúčtování na předávacím místě 
označeném v rámci LDS jako zrcadlení předávacího místa PDS/LDS 
pro obchodníka registrovat bude, jaký typ dat obchodník, jako 
dodavatel, obdrží?  
Budou tato data ze zrcadlení předávacího místa PDS/LDS pro 
obchodníka případně dostačující pro vyhodnocení dodávky celkově, 
tj. i pro odběrná předávací místa zákazníků uvnitř LDS (kde se už 
jedná o vztah obchodník s obchodníkem). To znamená, že takovou 
dodávku už nebude nutné vyhodnocovat nad sumou OPM 
jednotlivých zákazníků, OPM vlastní spotřeby provozovatele LDS a 
na dopočtovém OPM, kde budou pouze ztráty v LDS. 
 
 
Legislativně technická připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

bilance v rámci LDS/PDS 
panovaly a panují, by bylo 
vhodné již v Důvodové zprávě 
tyto nastíněné nejistoty 
odstranit a nahlížení na tuto 
problematiku optikou novely 
vyhlášky ozřejmit. 

Ustanovení § 16 odst. 5 není novelizováno. 
Toto ustanovení je již obsaženo v současně 
platné vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou 
a bylo zavedeno novelou č. 302/2020 Sb. 
 
Doporučujeme navrhovateli, aby svůj dotaz 
vznesl v rámci běžného dotazu kladeného na 
ERU, přičemž se doporučuje o bližší 
specifikaci problému. Z uvedeného není zcela 
zřejmý směr dotazu navrhovatele. V tomto 
ohledu jsme otevřeni konkrétní diskusi. 

39 16 odst. 2 a 
3/bod 5 

Připomínka: 
 
K novému znění § 16a odst. 2 a odst. 3 vyhlášky Důvodová zpráva 
uvádí:  

„…přičemž za samostatné předávací místo se považuje místo 
připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině (NN, VN, 

Tyto skutečnosti z návrhu 
novely nevyplývají, a to ani z 
Důvodové zprávy. Z těchto 
důvodů by bylo vhodné již v 
Důvodové zprávě tyto 
nastíněné nejistoty odstranit 
a nahlížení na tuto 

Akceptováno 
 
V důvodové zprávě bude vysvětleno. 
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VVN).“,  

a dále pak v bodě 5 Důvodové zprávy:  

„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.“. 

Nové znění § 18 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky stanoví:  

„(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému odběrnému 
místu, předávacímu místu výrobny elektřiny, místu provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy určenému k evidenci ztrát této 
soustavy nebo souhrnnému odběrnému místu podle § 16a odst. 5.  

(2) Odpovědnost za odchylku v odběrném místě a v místě určeném k 
evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy má 
vždy pouze jeden subjekt zúčtování...“. 

Z navrhované právní úpravy, ani Důvodové zprávy, není zřejmé, zda 
se ve smluvním vztahu s LDS/PDS, jako zákazníkem, bude obchodník, 
v pozici dodavatele, registrovat jako subjekt zúčtování v systému 
operátora trhu i pro:  

a) hlavní předávací místo za každou napěťovou hladinu (zde je 
předpoklad, že ano – viz § 18 odst. 2 vyhlášky),  

b) záložní předávací místo za každou napěťovou hladinu,  

c) každé z více předávacích míst jednoho odběrného místa. 

 
Legislativně technická připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

problematiku optikou novely 
vyhlášky vysvětlit. 

40 § 39 odst. 
4/bod 64 

Připomínka: 
 
Text nového odstavce 4 doporučujeme upravit následovně: 

Jedná se o odstranění 
překlepu, kdy správně má být 
„předávacím“. 

 

Akceptováno 
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„Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení 
dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávacím místě pro TVS 
se rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o 
prodloužení dodávky elektřiny v každém předávacím místě 
odběrného místa nebo každém předávacím místě pro TVS.“. 

 
Legislativně technická připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

41 § 46 odst. 
8/bod 94 

Připomínka: 
 

Dovolujeme si upozornit, že v úplném znění není správně 
přeškrtnutý jako vypouštěný text celého odstavce 8, ale je ho tam 
část nesprávně ponechána. Doporučujeme stávající znění odstavce 
označit úplně celé, jako nahrazované novým textem. 

 
Legislativně technická připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 
 

Legislativně-technická 
připomínka 

Akceptováno 

42 Příloha č. 6 Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úpravu v tabulce u TDD 5 v úplném 
znění textu vyhlášky: 

Třída 
Typ 
zákazníka 

Charakter 
odběru 

Pevné ceny 
distribuce 
podle 
cenového 
rozhodnutí 
Úřadu 

Upozorňujeme na překlep v 
tabulce, kde je u TDD 5 
chybně uvedená distribuční 
sazba D27a namísto správné 
sazby D27d. 

 

Akceptováno 
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5 

Odběratel 
kategorie 
D 

 - odběr s 
akumulačním 
spotřebičem 

 - D25d; 
D26d, 
D27ad 

 
Legislativně technická připomínka 
 
Návrh na úpravu: 
 

43 Příloha č. 
20 

Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úprav textu v příloze č. 20: 
 „D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****  

2. Za odběrné místo předávací místa odběrného místa 
zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové 
hladiny NIM NN nízkého napětí*****“. 

Legislativně technická připomínka 
 
Návrh na úpravu: 
 

Cílem navrhované změny je 
sjednocení pojmů napříč 
návrhem vyhlášky. Zkratka 
„NN“ není v celém návrhu 
vyhlášky použita. Je tak 
vhodné buď rozepsat, anebo 
uvést případně zkratku „nn“. 

Akceptováno 

 

2.2 Ministerstvo vnitra 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
44 § 16 odst. 2 

písm. 
d)/bod 4 

Připomínka: 
 
Doporučujeme čárku za slovem „dodávek“ vypustit pro 
nadbytečnost. 
 
Návrh na úpravu: 
 
  

 Akceptováno 

45 § 16a odst. Připomínka:  Akceptováno 
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2/bod5  
Čárku ve větě první za slovy „odběrného místa“ navrhujeme zrušit. 
 
Návrh na úpravu: 
 

46 § 20 odst. 1 
písm. 
b)/bod 13 

Připomínka: 
 
Dle čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády je nezbytné 
slovní spojení „se text „…“ zrušuje“ nahradit formulací „se slova „…“ 
zrušují“. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Neakceptováno 
 

Zrušovaná část textu zní “nebo M“, jedná se 
tedy o slovo a zkratku/písmeno. Z jazykového 
hlediska je tedy nesprávné uvádět, že „se 
slova…zrušují“ a za vhodnější variantu 
považujeme uvedené „text se zrušuje“ ve 
smyslu čl. 56 odst. 1 věty druhé Legislativních 
pravidel vlády. 
 

47 § 20 odst. 1 
písm. b) 
bod 5/bod 
14 

Připomínka: 
 
Domníváme se, že není důvod, aby byl bod 5 zakončen čárkou, neboť 
ustanovení dále pokračuje závěrečnou částí ustanovení. Navrhujeme 
ustanovení upravit. 
 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodům 16 a 33 k § 20 
odst. 5 písm. a) bodu 5 a § 27 odst. 2 písm. d) vyhlášky. 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

48 § 22 odst. 
2/ bod 22 

Připomínka: 
 
Dle čl. 56 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády je nezbytné 
slovní spojení „se text „…“ zrušuje“ nahradit formulací „se slova „…“ 
zrušují“. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Neakceptováno 
 

Zrušovaná část textu zní “ A, B nebo M“, jedná 
se tedy o slovo a zkratky/písmena. 
Z jazykového hlediska je tedy nesprávné 
uvádět, že „se slova…zrušují“ a za vhodnější 
variantu považujeme uvedené „text se 
zrušuje“ ve smyslu čl. 56 odst. 1 věty druhé 
Legislativních pravidel vlády. 
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49 § 26 odst. 1 
písm. a) a § 
35 odst. 3 
až 5/bod 31 
a 47 

Připomínka: 
 
1. Slova „se text „…“ zrušuje“ doporučujeme nahradit slovy „se 
slova „…“ zrušují“.  
 
2. V rámci novelizačního bodu 47 dále navrhujeme slova „3, 4 
a 5“ nahradit slovy „3 až 5“. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Neakceptováno 
 

Zrušovaná část textu obsahuje slovo a 
písmeno, resp. slovo a číslo. Z jazykového 
hlediska je tedy nesprávné uvádět, že „se 
slova…zrušují“ a za vhodnější variantu 
považujeme uvedené „text se zrušuje“ ve 
smyslu čl. 56 odst. 1 věty druhé Legislativních 
pravidel vlády. 

50 § 27 odst. 2 
písm. c)/ 
bod 33 

Připomínka: 
 
Čárku před slovem „a“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 45 – k § 35 odst. 
1 písm. e) vyhlášky. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

51 § 38 odst. 4 
a § 46 odst. 
8/ bod 57 a 
94 

Připomínka: 
 
Na konec předmětného novelizačního bodu je nezbytné doplnit 
tečku. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

52 § 54 odst. 
1/bod 107 

Připomínka: 
 
Horní uvozovky před slovy „dlouhodobá odstávka“ by měly být 
nahrazeny uvozovkami dolními. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

53 K přílohám Připomínka:  Akceptováno 
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9 a 10/bod 
123 

 
Doporučujeme v poznámkách, které jsou uvedeny na koncích 
daných příloh, překontrolovat použití koncových interpunkčních 
znamének (především chybějících teček). 
 
Návrh na úpravu: 
 

54 Účinnost Připomínka: 
 
Slovo „které“ navrhujeme nahradit slovem „která“, viz čl. 53 odst. 1 
písm. c) Legislativních pravidel vlády. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

 

2.3 Ministerstvo životního prostředí 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
55  Připomínka: 

 
1. Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn doporučujeme, 

z důvodu větší přehlednosti, neprovádět změnu stávající právní 
úpravy, ale vypracovat a vydat nový právní předpis. 

 
Zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 

 

 Neakceptováno 
 
Pomineme-li formální aspekty, to znamená, 
že jako novelu reflektuje návrh vyhlášky 
příslušný Plán legislativních prací, současně 
dále platí, že nepovažujeme návrh vyhlášky za 
nepřehledný. Počet změn může být sice na 
první pohled kvantitativně rozsáhlý, nicméně 
materiálně se dotýká jednotné problematiky, 
a to nového systému registrace předávacích 
míst a úprav souvisejících s měřením 
elektřiny. To činí novelu pro její adresáty 
zásadním způsobem předvídatelnou. 
Současně samotná vyhláška patří k rozsáhlým 
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podzákonným právním předpisům sama o 
sobě. 
 

56  Připomínka: 
 
1. Upozorňujeme na překlep v § 41, kde je místo roku 2021 chybně 
uveden rok 2020. 
 
Doporučující připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

 

2.4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
57 Účinnost Připomínka: 

 
Navrhovaná účinnost je z pohledu účastníků trhu s elektřinou 
akceptovatelná za předpokladu, že procesy změny dodavatele, 
zajištění služby distribuční soustavy a zasílání údajů budou nadále 
probíhat na úrovni předávacích míst (v rámci odběrného místa, 
výrobny, připojené distribuční soustavy) bez nutnosti kontrol ze 
strany OTE nebo PDS. Bude povinností obchodníků zajistit, aby 
změna dodavatele, zajištění služby DS a odpovědnost za odchylku 
byla zajištěna na úrovni odběrného místa jako celku. Pokud by byla 
vyžadována kontrola procesů ze strany OTE anebo provozovatele 
distribuční soustavy na úrovni odběrného místa, je odkládací lhůta 6 
měsíců nedostatečná a zároveň bylo by nutné řadu věcí dořešit a na 
úrovni vyhlášky rovněž upravit (jde o různé varianty nesouladu mezi 
požadavkem na změnu dodavatele požadavkem v rámcové smlouvě, 
a to zejména s ohledem na to, že některé varianty ukončují jiný 
smluvní vztah). 

 Akceptováno 
 

Vyhláška je navrhována s různými 
účinnostmi, a to zejména z toho důvodu, že u 
některých postupů se předpokládá dopad na 
interní postupy účastníků trhu a bude nutné 
uvést tyto postupy do souladu. Konkrétně se 
navrhuje u vybraných ustanovení, u kterých 
dochází ke změnám vyvolaných úpravou 
postupu registrace odběrných míst a 
předávacích míst, odložení účinnosti k 1. 1. 
2022. 
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Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 

 
58 § 2 písm. 

e)/bod 1 
Připomínka: 
 
Požadujeme doplnit do návrhu vyhlášky, tedy nahradit vypouštěný 
text, případně alespoň v plném znění uvést v důvodové zprávě 
definici předávacího místa ve znění navrženém v rámci 
projednávané novely energetického zákona: 
„e) předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi 
provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným 
účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě 
připojeno, s výjimkou odběrného místa, “ 

znění definice: „e) 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.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhovaná úprava § 2 písm. 
e) ruší definici předávacího 
místa. ERÚ přistoupil 
ke zrušení této definice, 
neboť definice předávacího 
místa by měla být v budoucnu 
uvedena v energetickém 
zákoně a je nyní obsažena 
v návrhu zákona, kterým se 
mění zákon o podporovaných 
zdrojích a rovněž energetický 
zákon a který je předložen 
k projednání PS PČR, přičemž 
účinnost této novely se 
očekává v roce 2021. Definice 
předávacího místa obsažená 
v projednávané novele 
energetického zákona je 
významově širší, přičemž 
navrhované úpravy vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou již 
tuto definici reflektují. 
Upozorňujeme, že v rámci 
pracovní skupiny byly ze 
strany ERÚ přislíbeny definice 
alespoň v důvodové zprávě, a 
to za účelem jednotného 
chápání. Nicméně vzhledem 
ke stavu projednávání se 
ukazuje vhodnější definice za 

Akceptováno 
 

Definice předávacího místa bude uvedena 
v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky. 
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zákona přenést do textu 
vyhlášky, zejména pak definici 
předávacího místa, která je 
klíčová především pro 
sjednávání parametrů služby 
distribuční soustavy a úhradu 
za tyto služby, ale i pro účely 
registrací v IS OTE 
a souvisejících procesů na 
trhu s elektřinou (změna 
dodavatele, fakturace atd.). 
Kdyby nebylo možné definice 
uvést do návrhu vyhlášky, pak 
požadujeme uvést tuto 
definici v plném znění alespoň 
v rámci důvodové zprávy. 

59 § 16a odst. 
4/bod 5 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu 16a odst. 4 (viz podtržený text): 

„(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo 
zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 
5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výroba do 
10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7). Pokud se 
zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny 
nebo sjedná-li nenulový rezervovaný výkon výrobny ve smlouvě o 
připojení, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční 
soustavy následně registruje předávací místa výrobny způsobem 
podle § 16b.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 

Požadujeme z důvodu 
zpřesnění doplnit do § 16a 
odst. 4 slovo „včetně“ tak, aby 
bylo ustanovení uvedeno do 
souladu s energetickým 
zákonem. 
Zároveň upozorňujeme na 
skutečnost, že v souladu s § 18 
odst. 2 větou druhou návrhu 
vyhlášky nelze přenést 
odpovědnost za odchylku na 
dva subjekty zúčtování 
v případech, kdy je „výrobna 
elektřiny připojena do 
odběrného místa zákazníka 
podle § 28 odst. 5 
energetického zákona“. Tedy 
registrace dvou předávacích 

Akceptováno 
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 míst v případech odběrného 
místa zákazníka s výrobnou 
podle § 28 odst. 5 
energetického zákona, byť se 
sjednaným nenulovým 
rezervovaným příkonem, je 
v těchto případech 
nadbytečná a v praxi spíše 
matoucí. Pro tyto účely plně 
postačuje registrace jednoho 
předávacího místa, k němuž 
se registruje pouze jeden 
subjekt zúčtování a zasílají 
údaje z měření za oba směry 
toku elektřiny (odběr i 
dodávku). 

 
60 § 17/bod 6 Připomínka: 

 
Navrhujeme v § 17 doplnit nový odstavec 6 v níže uvedeném znění 
(tj. zachovat dosavadní platné znění ustanovení § 17 odst. 8 vyhlášky 
č. 408/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů): 

„(6) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené 
odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v 
informačním systému operátora trhu.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

Ustanovení o neregistrování 
odběrných míst se sazbou pro 
neměřené odběry bylo ERÚ 
legislativně ukotveno do 
vyhlášky o pravidlech trhu 
s elektřinou novelou č. 
127/2017 Sb., která reagovala 
na významné změny 
energetického zákona. Toto 
ustanovení nebylo shledáno 
v procesu přijímání vyhlášky 
jako problematické (tedy nijak 
nesouladné s nadřazenou 
právní úpravou), a to ani 
v souvislosti s tehdy již 
platným ustanovením zákona 
o povinnosti registrace 
odběrných míst v IS OTE.  

Akceptováno 
 

S ohledem na zachování právní jistoty pro 
účastníky trhu, bude v návrhu § 16a uvedeno: 
„Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba 
pro neměřený odběr podle cenového 
rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému 
operátora trhu neregistruje“´ 
 
Problematika bude dále s účastníky trhu 
diskutována na pracovních jednáních. 
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Provozovatelé distribučních 
soustav na základě tohoto 
odstavce odregistrovali 
všechna odběrná místa se 
sazbou pro neměřený odběr. 
Je proto zcela nelogické toto 
ustanovení rušit bez 
závažného důvodu a 
opětovaně vyžadovat 
registrace těchto odběrných 
míst, nad nimiž se v zásadě 
v IS OTE nerealizují žádné 
z procesů na trhu s elektřinou. 

61 § 18a odst. 
1 a 2/bod 7 

Připomínka: 
 
Navrhujeme upravit ustanovení § 18 odst. 1 a 2 následujícím 
způsobem (změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
 „(1) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k odběrnému místu v souladu s § 12a odst. 2 
energetického není k tomuto místu přiřazen nový subjekt zúčtování, 
operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu. Od tohoto dne je v tomto 
odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance 
podle § 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 
přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného 
dodavatele a původní subjekt zúčtování. 
(2) Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k předávacímu místu výrobny není k tomuto místu přiřazen 

Navržené ustanovení § 18a 
odst. 1 ne zcela správně 
aplikuje případy institutu 
dodávky poslední instance 
podle § 12a energetického 
zákona, a ne zcela 
nezohledňuje případy podle § 
51 energetického zákona, 
tedy případy, kdy nelze použít 
institut dodavatele poslední 
instance (případy tzv. 
„přetržek“ či neoprávněných 
odběrů). Při přiřazení 
dodavatele poslední instance 
k danému odběrnému místu 
je nezbytné zohlednit 
zákonem vymezené případy, 
přičemž se tímto upravují 
případy, kdy dodavatel 
elektřiny nemá zajištěnu 
odpovědnost za odchylku do 

K § 18a odst. 1 – neakceptováno 
 
Podmínky pro zahájení dodávky dodavatelem 
poslední instance jsou stanoveny zákonem, 
tudíž i postup stanovený vyhláškou nelze 
chápat jinak než ve smyslu, který předpokládá 
zákonný předpis. Tudíž nepovažujeme za 
nezbytně nutné odkazovat příslušné 
ustanovení na § 12a odst. 2 energetického 
zákona. Jedná se o nadbytečné doplnění. 
 
K § 18a odst. 2 - akceptováno 
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nový subjekt zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u 
tohoto odběrného předávacího místa výrobny v informačním 
systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 
přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného 
dodavatele a původní subjekt zúčtování.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

odběrných míst, kam dodává, 
a tím ztratí schopnost do 
těchto míst dodávat, a tedy se 
v souladu s § 12a odst. 2. 
zahajuje dodávka 
dodavatelem poslední 
instance. 
V případě odst. 2 se upravuje 
nesprávně užitý pojem 
odběrné místo a nahrazuje se 
pojmem předávací místo 
výrobny. 

62 § 20 odst. 1 
(znění od 1. 

1. 2021 i 
znění od 1. 

7. 
2021)/bod 

12 až 14 

Připomínka: 
 
Navrhujeme s účinností od 1.1.2021 v § 20 odst. 1 zrušit písm. b) a 
znění odstavce 1 upravit takto (uvedeno v úplném znění s rozlišením 
navrhovaných úprav od 1.1.2021 a 1.7.2021, změny oproti znění 
návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 

„Od 1.1.2021: 

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává za každou obchodní 
hodinu předcházejícího dne operátorovi trhu denně do 11.00 hodin 
za každou jím provozovanou distribuční soustavu  

a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech 
zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními 
soustavami s měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s 

Předat do IS OTE předběžné 
hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v předávacích 
místech s měřením typu B 
u odběrných míst zákazníků, 
zákazníků s výrobnou nebo 
výroben mají podle platného 
znění vyhlášky možnost jak 
subjekty zúčtování, pro něž 
mají údaje relevanci z hlediska 
zúčtování odchylek, tak 
provozovatelé distribučních 
soustav, které však 
v současnosti této možnosti 
nevyužívají. V případě, že ani 
jedním subjektem (SZ/PDS) 
nejsou údaje OTE poskytnuty, 
vyhláška upravuje pro OTE 
postup použití tzv. náhradních 
hodnot. Považujeme za 
vhodné s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti 

Akceptováno s úpravou 
 
S ohledem na zachováni právní jistoty u 
účastníků trhu a zajištění správného rozdělení 
odpovědnosti za předávána data pro 
zúčtování odchylek bude předmětné 
ustanovení upraveno následovně. 
 
„(1) Provozovatel distribuční soustavy 
předává operátorovi trhu denně do 11.00 
hodin za každou jím provozovanou distribuční 
soustavu a za každou obchodní hodinu 
předcházejícího dne 
 
a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech výroben elektřiny s 
měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst 
zákazníků s měřením typu A,  
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měřením typu A,  
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 
až 4 s měřením typu A,  

 b) předběžné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny vybavených s měřením typu B nebo M,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech 
zákazníků vybavených s měřením typu B nebo M,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními 
soustavami vybavených s měřením typu B nebo M,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona 
vybavených s měřením typu B nebo M,  
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 
1 až 4 vybavená s měřením typu B nebo M  

za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.  

Od 1.7.2021:  
(1) Provozovatel distribuční soustavy předává za každou obchodní 
hodinu předcházejícího dne operátorovi trhu denně do 11.00 hodin 
za každou jím provozovanou distribuční soustavu 

a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech 
mezi distribučními soustavami s měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického 
zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s 

z vyhlášky předávání 
předběžných hodnot za 
měření typu B 
provozovatelem distribuční 
soustavy odstranit. V případě 
akceptace této připomínky 
doporučujeme ještě s OTE 
ověřit, zda ustanovení § 22 
plně reflektují všechny 
případy uplatnění náhradních 
hodnot. 

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
místech měření mezi jednotlivými regiony 
typových diagramů nebo předávacích 
místech mezi distribučními soustavami s 
měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v 
bodech 1 až 4 s měřením typu A,  
  
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů 
nebo předávacích místech mezi distribučními 
soustavami s měřením typu B.“ 
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měřením typu A.  

b) předběžné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
výroben elektřiny s měřením typu B,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst zákazníků s měřením typu B,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech 
mezi distribučními soustavami s měřením typu B,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech 
odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu B,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s 
měřením typu B  

za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

63 § 21 odst. 
1/bod 19 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu v § 21 odst. 1: 
„(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději 
do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh 
za každou obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých 
předávacích místech odběrných místech, předávacích místech 
výrobny pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro 
dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt zúčtování 
převzal odpovědnost za odchylku.“ 
 
Návrh na úpravu: 
 

Přístup k předávání údajů by 
měl být jednotný napříč 
vyhláškou, tedy i v případě 
subjektu zúčtování jsou 
fakticky údaje předávány 
k jednotlivým předávacím 
místům a nikoliv odběrnému 
místu jako celku (analogicky 
jako je tomu ze strany 
provozovatelů soustav 
v rámci jiných ustanovení 
návrhu vyhlášky). 

Akceptováno 
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64 § 33 odst. 3 
a 4/ bod 35 

a 36 

Připomínka: 
 
Požadujeme v § 33 odst. 3 nahradit slova „ve všech předávacích 
místech“ slovy „v každém předávacím místě“ a v odst. 4 písm. f) 
vypustit slova „u změny dodavatele v předávacím místě výrobny pro 
TVS obsahuje žádost výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS“ 
tak, aby znění ustanovení odst. 3 a 4 bylo následující (změny oproti 
znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
„(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost 
o změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. 
Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází 
ke změně dodavatele ve všech předávacích místech v každém 
předávacím místě výrobny pro TVS. 

(34) Žádost o změnu dodavatele obsahuje  
 a) registrační číslo nového dodavatele,  
 b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
 c) datum účinnosti změny dodavatele,  
 d) dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou,  
 e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za 
odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,  
 f) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst číselný 
kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny; u změny 
dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS obsahuje žádost 
výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 
 

Jedná se o uvedení ustanovení 
do souladu s cílem a celkovým 
smyslem novely a zároveň 
byla konzistentní s ostatními 
ustanoveními. V případě 
ustanovení odst. 4 písm. f) se 
pak jedná o duplikaci 
ustanovení s odst. 3. 

 

Akceptováno doplnění odstavce 3. 
 
Akceptováno s úpravou doplnění odstavce 4 
písm. f): 
 
„číselný kód odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny“. 

65 § 33/bod 
37 

Připomínka: 
 
Požadujeme zachovat dosavadní ustanovení § 33 odst. 4 platné 
vyhlášky jako nový odstavec 5 (t. vypustit novelizační bod č. 37): 

ERÚ navrhuje zrušit stávající 
ustanovení § 33 odst. 4, které 
upřesňuje termín (den podání 
žádosti o změnu dodavatele), 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 33 
odst. 2 následovně: 
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„(5) Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující 
pracovní den.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

který je zásadní pro navazující 
procesy a termíny. Od tohoto 
termínu se odvíjejí ostatní 
procesy. Zrušením 
předmětného ustanovení 
dojde k nesystémovému 
zkrácení některých lhůt. 
Domníváme se, že proces 
změny dodavatele bude celý 
revidován v souvislosti 
s implementaci směrnice 
EU/2019/944, a proto 
nepovažujeme za vhodné 
v této chvíli provádět 
částečné nesystémové zásahy 
do tohoto procesu. 

 

 
„(2) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději v 
10.00 hodin desátého pracovního dne před 
datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, 
podává nový dodavatel u operátora trhu 
žádost o změnu dodavatele. Je-li žádost o 
změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla 
podána následující pracovní den.“ 
 

66 § 34 odst. 
1/bod 40 

Připomínka: 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 34 odst. 1 věty poslední rovněž 
odkaz na přílohu č. 17 (změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou 
podtrženy): 
„(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává 
účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy 
o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi 
podle přílohy č. 1 nebo 3 k této vyhlášce pro odběrná místa nebo 
předávací místa výrobny pro TVS v těchto soustavách. Žádost o 
uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS obsahuje 
výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS. Náležitosti žádosti o 
poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční 
soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách 
č. 2 a, 4 nebo 17 k této vyhlášce.“ 

Navrhujeme doplnění do 
textace ustanovení i Přílohu č. 
17. Přílohy č. 1 a 3 neobsahují 
opatření přijímaná při 
předcházení stavu nouze a ve 
stavu nouze podle EZ § 50 
odst. 2 a 6. Výše uvedená 
opatření obsahuje právě 
Příloha č. 17 na kterou se 
odkazuje i § 43 odst. 5. 

Akceptováno – doplnění textu vyjma 
doplnění textu „nebo 17“. 

 
Neakceptováno – doplnění textu „nebo 17“ 

 
Navrhovanou připomínku respektujeme a lze 
ji diskutovat v rámci pracovní skupiny při 
budoucích úpravách postupů vyhlášky, 
nicméně v tuto chvíli byl konzultován návrh 
vyhlášky, kde uplatnění této vyhlášky jde nad 
rámec navrhovaných změn. 
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Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

67 § 34 odst. 3 
písm. a) 

Připomínka: 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 34 odst. 3 písm. a) odkaz na 
postup podle § 43 odst. 5: 
„a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována 
na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona; žádost 
je podávána podle § 43 odst. 5, nebo“ 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhovaná úprava zajišťuje 
provázání jednotlivých 
ustanovení vyhlášky a 
navazuje na připomínku 
k § 34 odst. 1. 

Neakceptováno 
 

Navrhovanou připomínku respektujeme a lze 
ji diskutovat v rámci pracovní skupiny při 
budoucích úpravách postupů vyhlášky, 
nicméně v tuto chvíli byl konzultován návrh 
vyhlášky, kde uplatnění této připomínky jde 
nad rámec navrhovaných změn. 

 

68 § 35 Připomínka: 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 35 odstavec 2 níže uvedeného 
znění a následující odstavce přečíslovat: 
„(2) Je-li žádost o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 podána u 
operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána 
následující pracovní den.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Návrh vyhlášky zrušuje 
stávající ustanovení § 35 odst. 
5, které upřesňuje termín 
(den podání žádosti o změnu 
typu smlouvy), který je 
zásadní pro navazující procesy 
a termíny. Od tohoto termínu 
se odvíjejí ostatní procesy. 
Zrušením předmětného 
ustanovení dojde k 
nesystémovému zkrácení 
některých lhůt. Domníváme 
se, že obdobně jako proces 
změny dodavatele bude celý 
revidován v souvislosti 
s implementaci směrnice 
EU/2019/944, bude revidován 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 35 
odst. 1 následovně: 
 
(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 
odst. 4 písm. b), jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, podává dodavatel do 
informačního systému operátora trhu 
nejdříve 4 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin 
pátého pracovního dne před požadovaným 
datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu 
typu smlouvy podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že byla 
podána následující pracovní den. Žádost o 
změnu typu smlouvy obsahuje:  
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analogicky i postup v případě 
změny typu smlouvy, a proto 
nepovažujeme za vhodné 
v této chvíli provádět 
částečné nesystémové zásahy 
do tohoto procesu. 

a) registrační číslo dodavatele evidovaného u 
odběrného místa v informačním systému 
operátora trhu,  
  
b) registrační číslo subjektu zúčtování 
evidovaného u odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu,  
  
c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být 
dodávka elektřiny,  
  
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, 
jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
  
e) identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS, a 
   
f) informaci, zda byla smlouva o dodávce 
elektřiny nebo sdružených službách dodávky 
elektřiny uzavřena spotřebitelem v 
prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo 
prostory obvyklé k podnikání.  
 

69 § 35 odst. 
6/bod 49 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu ustanovení § 35 odst. 6: 
 „(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle 
odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení 
žádosti o změnu typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž 
předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto 
změnu u všech předávacíchho místa odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti 
po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího 
místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-

Obdobně jako v případě 
ostatních procesů, které 
probíhají nad jednotlivými 
předávacími místy, se rovněž 
změna typu smlouvy vztahuje 
k jednotlivým předávacím 
místům. Jde o sjednocení 
pojmosloví a textace napříč 
vyhláškou. 

Neakceptováno 
 
Cílem je zajistit, aby změna typu smlouvy 
probíhala nad odběrným místem a jeho 
předávacími místy, proto navrhujeme 
následující znění: 
 
„(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení 
informace podle odstavce 5 informuje 
stávajícího dodavatele o výsledku posouzení 
žádosti o změnu typu smlouvy. V případě 
souhlasu provozovatele přenosové nebo 
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li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční 
soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování 
služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího 
místa výrobny pro TVS podle stávající smlouvy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, ke změně typu 
smlouvy nedojde. Za neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy 
podle odstavce 1 je rovněž považováno, pokud operátor trhu ve lhůtě 
uvedené v odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy neobdrží výsledek posouzení žádosti o změnu typu 
smlouvy.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, 
jejímž předmětem je dodávka elektřiny, 
operátor trhu zaregistruje tuto změnu u 
předávacích míst odběrného místa nebo 
předávacích míst výrobny pro TVS od 
požadovaného data účinnosti po dobu 
registrace dodavatele u odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS v 
informačním systému operátora trhu. Jedná-
li se o změnu typu smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o 
dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel 
distribuční soustavy ke dni registrace změny 
typu smlouvy ukončení poskytování služby 
distribuční soustavy do odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS 
podle stávající smlouvy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy 
neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, 
ke změně typu smlouvy nedojde. Za 
neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy 
podle odstavce 1 je rovněž považováno, 
pokud operátor trhu ve lhůtě uvedené v 
odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy neobdrží výsledek 
posouzení žádosti o změnu typu smlouvy.“ 
 

70 § 39 odst. 
1/bod 61 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu ustanovení § 39 odst. 1: 
„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi 
trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před 
plánovaným ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu ve svém 

Požadujeme zachovat 
jednotnost postupů, které 
jsou vázány k předávacímu 
místu. Obchodník zajistí, aby 
se procesy vztahovaly 
k odběrnému místu jako celku 
(viz. ustanovení § 39 odst. 6 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do 
odběrného místa nebo předávacího místa 
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systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny 
přiřazení každého předávacího místa odběrného místa nebo 
každého předávacího místa výrobny pro TVS k dodavateli a 
dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti 
informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny 
znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro TVS z 
rámcové smlouvy.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

návrhu vyhlášky). Tento 
postup byl ze strany ERÚ 
odsouhlasen v rámci pracovní 
skupiny pro novelizace 
pravidel trhu s elektřinou. 
Jakékoliv jiné řešení by nebylo 
možné realizovat s účinností 
od 1. 7 2021. 

výrobny pro TVS podává dodavatel 
operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin 
posledního pracovního dne před plánovaným 
ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu 
ve svém systému zruší k požadovanému datu 
ukončení dodávky elektřiny přiřazení 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému 
subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, dotčené 
subjekty zúčtování a provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy. 
Zkrácení dodávky elektřiny znamená v 
případě smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa 
nebo předávacích míst výrobny pro TVS z 
rámcové smlouvy.“ 
 

71 § 41 odst. 1 
(znění od 1. 

7. 
2021)/bod 

71 

Připomínka: 
 
Navrhujeme následující úpravu ustanovení § 41 odst. 1 (změny 
oproti znění návrhu vyhlášky jsou podtrženy): 
 „Od 1.7. 20201: 
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne 
následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením 
typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, kteráé 
bylay v rámci intervalu pro zpracování podle zvláštního právního 
předpisu7) se statusem neaktivní, bez elektroměru a předávacích 
míst odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu 
nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové 
údaje i za zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s 

Navrhujeme odstranit slova 
„podle zvláštního právního 
předpisu7)“ pro nadbytečnost 
a jeho zřejmě chybné 
umístění. 
Dále se jedná o legislativně 
technickou úpravu 
(gramatika). Zároveň 
upozorňujeme na překlep 
v úplném znění, kdy má být 
uveden rok „2021“ namísto 
„2020“. 

 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy zasílá prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin 
sedmého pracovního dne následujícího 
měsíce registrovaným účastníkům trhu s 
elektřinou k  předávacím místům odběrného 
místa zákazníka s měřením typu A nebo B, s 
výjimkou předávacích míst odběrného místa, 
která byla v daném měsíci, za který jsou data 
předávána,  se statusem neaktivní nebo bez 
elektroměru a předávacích míst odběrného 
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měřením typu B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 
18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. 
Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne 
následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za 
předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje 
potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

místa s měřením typu B připojených na 
hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k 
vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. 
Provozovatel distribuční soustavy zasílá 
takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací 
místa odběrného místa s měřením typu B jsou 
připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 
18.00 hodin desátého pracovního dne 
následujícího měsíce. Provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu po skončení kalendářního 
měsíce do 18.00 hodin patnáctého 
pracovního dne následujícího měsíce 
registrovaným účastníkům trhu s elektřinou 
za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v 
odběrném místě nebo za předávací místo 
výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B 
údaje potřebné k vyúčtování dodávky 
elektřiny a souvisejících služeb.“ 
 

72 § 42 Připomínka: 
 
Navrhujeme vložit nový odstavec 4 následujícího znění a dosavadní 
odstavce přečíslovat: 
„(4) Pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v 
elektroenergetice se odběr elektřiny zjištěný na základě měření 
typu C, který zahrnuje více kalendářních let, rozdělí do příslušných 
let podle denního diagramu teplotně přepočteného přiřazeného 
typového diagramu dodávky poskytnutého operátorem 
trhu.  Tento postup se poprvé použije pro odběr elektřiny zjištěný 
od 1. 1.  2022.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 

Na základě projektu týkajícího 
se stanovení korekčních 
faktorů na ztráty pro činnost 
distribuce elektřiny a jejich 
uplatnění v regulaci vyslovil 
ERÚ záměr sjednotit postup 
pro rozdělování odběru do 
jednotlivých let. Z tohoto 
důvodu je předkládán návrh, 
jak tohoto sjednocení 
dosáhnout. Text je 
samozřejmě určen k diskuzi. 

Akceptováno s úpravou 
 

Do návrhu § 42 bude vložen nový odstavec 
znějící: 
 
„V případě odběru elektřiny zákazníka s 
měřením typu C, který zahrnuje více 
kalendářních let, se tento odběr rozdělí pro 
účely vyúčtování dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb do příslušných let podle 
přepočteného přiřazeného typového 
diagramu dodávky podle § 23 odst. 2, který 
poskytne operátor trhu.“ 
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Návrh na úpravu: 
 

 

73 § 44 Připomínka: 
 
Navrhujeme vložit nový odstavec 8 následujícího znění: 
 „(8) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 
v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro 
předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 
v každém předávacím místě výrobny pro TVS.“ 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

V kontextu úpravy filozofie 
odběrných a předávacích míst 
považujeme za nezbytné 
upřesnit, k čemu se vztahují 
žádosti o uzavření smlouvy, 
kdy fakticky se žádosti 
podávají opět k jednotlivým 
předávacím místům. Jde o 
obdobu ustanovení, která 
jsou uvedena i u jiných 
procesů. 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění 
služby přenosové nebo distribuční soustavy a 
žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy a žádost o zahájení 
dodávky u nově vzniklého odběrného místa v 
každém předávacím místě odběrného místa 
nebo každém předávacím místě výrobny pro 
TVS.“ 

 
74 § 46 odst. 

2/bod93 
Připomínka: 
Navrhujeme úpravu § 46 odst. 2 následujícím způsobem: 
 „(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně 
vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti 
podle odstavce 1 informaci o způsobu výkupu elektřiny podle jiného 
právního předpisu9). Způsob výkupu elektřiny formou výkupních cen 
může uplatnit pouze povinně vykupující.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Navrhujeme při změně 
obchodníka pro dodávku 
elektřiny do přenosové nebo 
distribuční soustavy zavést 
v žádosti kontrolu, aby nebyla 
přijata žádost o povinný výkup 
v případech, kdy o ni žádá 
subjekt, který není povinným 
vykupujícím. V stávajícím 
systému OTE tato kontrola 
doposud není prováděna, což 
vede k vyšší chybovosti 
v hlášení o povinných 
výkupech. 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že operátor trhu by měl mít 
zavedený automatický kontrolní 
mechanizmus, který umožní žádat o povinný 
výkup pouze těm subjektům, kteří jsou 
k tomu oprávněni v souladu s platnou právní 
úpravou. 
 
Navrhovaná úprava jinou formou pouze 
konstatuje povinnost uvedenou v zákoně, a 
proto je toto doplnění nadbytečné.  
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Automatická kontrola by měla být ve vlastním 
zájmu OTE tak, aby nehrozilo riziko 
nesprávného vyplácení podpory. 
 

75 § 47 odst. 
6/bod 101 

Připomínka: 
 
Navrhujeme úpravu § 47 odst. 6 následujícím způsobem (ve větě 
druhé náhrada pojmu „odběrné místo“ pojmem „předávací místo 
odběrného místa“), změny oproti znění návrhu vyhlášky jsou 
podtrženy: 
„(56) O provedené změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele 
operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého 
informačního systému všechny dotčené subjekty zúčtování a 
dodavatele, v případě provedené změny dodavatele rovněž i 
provozovatele dotčené distribuční soustavy nebo provozovatele 
přenosové soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé 
odběrné a předávací místo účastníka trhu s elektřinou předávací 
místo odběrného místao, předávací místo výrobny nebo místo 
určené k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování nebo změně 
dodavatele.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Subjekt zúčtování potřebuje 
obdržet informaci o všech 
jednotlivých předávacích 
místech, neboť přiřazení se 
uskutečňuje rovněž nad 
jednotlivými předávacími 
místy v rámci daného 
odběrného místa (obdobně 
jako jiné procesy). 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(6) O provedené změně subjektu zúčtování 
nebo změně dodavatele operátor trhu 
neprodleně informuje prostřednictvím svého 
informačního systému všechny dotčené 
subjekty zúčtování a dodavatele, v případě 
provedené změny dodavatele rovněž i 
provozovatele dotčené distribuční soustavy 
nebo provozovatele přenosové soustavy. 
Tuto informaci operátor trhu poskytne za 
každé odběrné místo a jeho předávací místo, 
předávací místo výrobny pro TVS, předávací 
místo výrobny elektřiny určené pro dodávku 
do soustavy nebo místo určené k evidenci 
ztrát provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy, u kterého došlo ke 
změně subjektu zúčtování nebo změně 
dodavatele.“. 
 

76 § 48 odst. 1 
a 2 

Připomínka: 
 
Navrhujeme do ustanovení § 48 odst. 1 a 2 doplnit rovněž „cenu za 
naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/měsíc“: 

„(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří 

 a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji 
cena za 

Doporučujeme uvést znění 
vyhlášku do souladu 
s příslušným cenovým 
rozhodnutím. „Cena za 
naměřené ¼ hodinové 
maximum v Kč/MW/měsíc“ je 
dnes již účtována v některých 
případech (ověření 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 

 
„(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří  
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1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo Kč/MW/měsíc,  

2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,  

3. překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc,  

4. překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc a  

5. překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo 
Kč/kW/měsíc,  

6. cena za naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/MW/měsíc. 

(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji  
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc 
pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého 
napětí nebo cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty 
hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc 
nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo stálá cena v Kč/odběrné 
místo/měsíc pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí,  

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za 
distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na hladině nízkého 
napětí,  

3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr z distribuční 
soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,  

4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí,  

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční 
soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

6. cena za překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc a  

7. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo 
Kč/kW/měsíc,  

technologie, dlouhodobá 
odstávka aj). 

a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je 
vícesložková a tvoří ji cena za  
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo 
Kč/MW/měsíc nebo cena za naměřené 
čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc,  
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,  
3. překročení rezervovaného příkonu v 
Kč/MW/měsíc,  
4. překročení rezervované kapacity v 
Kč/MW/měsíc a  
5. překročení rezervovaného výkonu v 
Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc 
 
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která 
je vícesložková a tvoří ji  
1. cena za rezervovanou kapacitu v 
Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za 
naměřené čtvrthodinové maximum v 
Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí 
nebo cena za příkon podle jmenovité 
proudové hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc 
nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo 
stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině nízkého 
napětí,  

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v 
Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého 
a vysokého napětí nebo cena za 
distribuované množství elektřiny v Kč/MWh 
na hladině nízkého napětí,  

3. cena za překročení rezervované kapacity 
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8. cena za naměřené ¼ hodinové maximum v Kč/MW/měsíc.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

pro odběr z distribuční soustavy s napětím 
mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,  

4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové 
energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh 
pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

6. cena za překročení rezervovaného příkonu 
v Kč/MW/měsíc a  

7. cena za překročení rezervovaného výkonu 
v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,“ 
 

77 § 51 odst. 1 Připomínka: 
 
Navrhujeme v § 51 odst. 1 nahradit slovo „dvanáctého“ slovem 
„čtrnáctého“: 

„(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává 
operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého čtrnáctého dne 
kalendářního měsíce údaje o vyúčtování systémových služeb, činností 
operátora trhu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za 
předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za 
systémové služby, činnosti operátora trhu a podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů za období od 1. ledna kalendářního roku, za 
který jsou systémové služby, činnosti operátora trhu a podpora 
elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle příloh č. 13 až 15 
k této vyhlášce.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
 
Návrh na úpravu: 

Dvanáctý kalendářní den je 
z pohledu nastavení jiných 
termínů pro předávání 
podkladů, která se vážou na 
pracovní dny, problematické 
v některých měsících roku 
dodržet. Data v IS OTE 
(zbytkový diagram, který je 
vstupem pro odvody, 
ukončení fakturace PDS) ve 
verzi 1 jsou finálně uveřejněna 
8. pracovní den. To je každý 
rok v několika případech déle 
než 12. kalendářní den. Tehdy 
dochází k situaci, že data 
předává provozovatel po 
stanoveném termínu, má-li 
být dodrženo ustanovení § 51, 
podle kterého se mají odvádět 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované ustanovení bude upraveno: 
 
„(1) Provozovatel regionální distribuční 
soustavy předává operátorovi trhu nejpozději 
do dvanáctého dne kalendářního měsíce 
údaje o vyúčtování systémových služeb, 
činností operátora trhu a podpory elektřiny z 
podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a 
výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu 
za systémové služby, činnosti operátora trhu 
a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
za období od 1. ledna kalendářního roku, za 
který jsou systémové služby, činnosti 
operátora trhu a podpora elektřiny z 
podporovaných zdrojů vyúčtovány podle 
příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce. Pokud 
během lhůty podle věty první připadne 
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 vyúčtované platby za 
systémové služby, za činnost 
OTE a příspěvek na krytí 
vícenákladů spojených 
s podporou POZE. Pokud by 
měl PDS dodržet termín 12. 
kalendářního dne, bude 
vykázáno a následně 
odvedeno vůči OTE méně 
plateb, protože není vše 
vyfakturováno a není 
k dispozici ani zbytkový 
diagram.  
Zdůrazňujeme, že fakturace je 
spolu se zbytkovým 
diagramem hlavním vstupem 
pro předávání údajů, účtování 
a hrazení regulovaných cen 
mezi operátorem trhu a 
provozovateli soustav.  
Rok 2021 je v počtech dnů, 
kdy bychom odvedli později 
než 12.KD rekordní, celkem 
v 6 měsících (oranžově 
podbarvené). 
 
Vstupní data OTE 10.2. 
(st) 10.3. (st) 14.4. 
(st) 12.5. (st) 10.6. 
(čt) 14.7. (st) 11.8. 
(st) 10.9. (pá)
 12.10. (út)
 10.11. (st)
 10.12. (pá) 

svátek10) na pracovní den, může provozovatel 
regionální distribuční soustavy po dohodě s 
operátorem trhu předat data pro vyúčtování 
v pozdějším termínu, nejpozději však čtrnáctý 
kalendářní den.“ 
 
10) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Data v IS OTE od PDS 11.2. 
(čt) 11.3. (čt) 15.4. 
(čt) 13.5. (čt) 11.6. 
(pá) 15.7. (čt) 12.8. 
(čt) 13.9. (po)
 13.10. (st)
 11.11. (čt)
 13.12. (po) 
 

Jedná se o dlouhodobý 
problém, který vzniká 
v důsledku toho, že lhůty pro 
poskytování dat se podle 
vyhlášky stanovují 
v kalendářních dnech a 
některé v pracovních dnech. 
Předložený návrh (čtrnáctý 
kalendářní den) představuje 
nejzazší termín, kdy by byla 
data ze strany PDS do IS OTE 
zadána.  
Jsme si vědomi, že návrh váže 
také na možnosti OTE. Proto 
bychom ho rádi vzájemně 
prodiskutovali a našli všem 
vyhovující řešení. 

78 § 53 odst. 1 
 

Připomínka: 
 
Požadujme snížit hranici pro dodávku do přenosové nebo distribuční 

V souvislosti se zrušením 
možnosti vystupovat jako 
výrobce 1. kategorie pro 

Neakceptováno 
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soustavy pro výrobce první kategorie na 70 %: 
(1) Výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do 
přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát 
sedmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím 
provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní 
spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, 
nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy 
s provozovatelem přenosové soustavy provozuje přečerpávací 
vodní elektrárnu, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce 
první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

výrobny poskytující podpůrné 
služby se domníváme, že by 
měl být snížen práh 
z osmdesáti na sedmdesát 
procent. Tato úprava by 
pomohla zejména některým 
menším výrobnám, které jinak 
o status výrobce první 
kategorie přijdou, což se dále 
negativně projeví na jejich již 
dnes neuspokojivých 
ekonomických výsledcích. 
V krajním případě mohou být 
tyto výrobny odstavovány 
z provozu, což by se negativně 
projevilo na trhu podpůrných 
služeb, které obvykle 
poskytují a také na 
dostupnosti nefrekvenčních 
služeb pro distribuční 
soustavy. 

Respektujeme připomínku a uznáváme, že za 
jistých okolností by mohlo v budoucnu dojít 
k revizi kvantitativní podmínky pro uplatnění 
statusu výrobce první kategorie. Nicméně 
toto bude provedeno pouze na základě 
kvalifikovaného hodnocení výrobců elektřiny, 
přičemž nelze v tuto chvílí předestírat způsob 
hodnocení, jelikož není a ani nemůže být 
stanoven, pokud není zcela jisté, že 
k přehodnocení dojde. 
 
Rovněž upozorňujeme, že ani navrhovatel 
připomínky nenavrhuje způsob výpočtu 
(hodnocení) na základě, kterého bylo 
navrhované procento stanoveno. 

79 § 53 odst. 
5/bod 106 

Připomínka: 
 
Navrhujeme v § 53 odst. 3 následující úpravu (viz podtržený text): 
„(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu 
kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do 
první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným 
výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném 
nebo předávacím místě dané výrobny. Za výrobce první kategorie je 
v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi 
instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném 
odběrném nebo předávacím místě součtem rezervovaných příkonů 
v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS v dané 
výrobně rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku 

Navrhovaná úprava odpovídá 
v praxi aplikovanému postupu 
a zjednodušuje resp. 
zpřehledňuje textaci. 

Akceptováno 
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provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy přehodnotí zařazenízařadí výrobce do první nebo druhé 
kategorie na další období podle odst. 4 na základě údajů z měření 
zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Ustanovení pro 
výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku 
se při provozu pro ověření technologie použijí obdobně.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

80 § 54 odst. 
1/bod 107 

Připomínka: 
 
Navrhujeme v § 54 odst. 1 následující úpravu (viz podtržený text): 
 „(Výrobce první kategorie, nesjednává rezervovanou kapacitu a 
nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro, 
místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro 
místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu 
elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů 
(dále jen "dlouhodobá odstávka"). Výrobce první kategorie, jehož 
výrobna elektřiny je připojena k přenosové nebo distribuční 
soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV a vyšším, nesjednává 
rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pro předávací místo odběrného místa a předávací místo výrobny 
pro TVS, nebo jehož výrobna elektřiny je připojena k přenosové 
nebo distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, 
nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a předávací místo 
výrobny pro TVS s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 
dnů (dále jen "dlouhodobá odstávka"). Do dlouhodobé odstávky se 
nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od 
soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny 
z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně 

Navrhujeme pouze logickou 
úpravu textace, kdy 
považujeme za důležité 
doplnit zejména slova 
„napětí“.  

 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění ustanovení § 54 odst. 1 je: 
 
„Výrobce první kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 
kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu 
a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pro předávací místo odběrného místa a 
předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce 
první kategorie, jehož výrobna elektřiny je 
připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, 
nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a 
předávací místo výrobny pro TVS. Věta první 
a druhá se neuplatní v případě, že výrobce 
elektřiny odebírá elektřinu z přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny, která je delší než 30 dnů 
(dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do 
dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr 
pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po 
odfázování generátoru od soustavy, a dále 
odběr pro účely opětovného najetí výrobny 
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však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k 
soustavě.“. 

 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

elektřiny z klidového režimu při ukončení 
dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr 
v délce trvání 72 hodin před přifázováním 
generátoru k soustavě.“ 

81 § 54 odst. 
3/bod 108 

Připomínka: 
 
Požadujeme v § 54 odst. 3 zachovat poslední větu (viz podtržené 
doplnění): 
 „(3) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za 
sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná 
kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle 
maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu 
odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první 
kategorie. Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů 
dlouhodobé odstávky. Provozovatel přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za 
prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.“. 
 
Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

V důvodové zprávě k návrhu 
vyhlášky se k tomuto bodu 
uvádí, že k úpravě dochází 
z důvodu nadbytečnosti a 
z ustanovení § 54 odst. 1 by 
mělo vyplývat, 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. 

Faktem ale je, že zrušení věty 
znamená, že se sice posuzuje 
dlouhodobost odstávky až po 
30 dnech, ale pokud odstávka 
naplní charakter 
dlouhodobosti podle § 54 
odst. 1, mohlo by být 
ustanovení § 54 odst. 3 
vykládáno rovněž tak, že 

Akceptováno 
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platba má být vyžadována i za 
prvních 30 dní. Vzhledem 
k tomu, že v minulosti 
absence tohoto ustanovení 
způsobovala výkladové 
nejasnosti a s ohledem na 
skutečnost, že dle důvodové 
zprávy deklaruje ERU v této 
oblasti nečinit žádné změny, 
velmi doporučujeme větu 
v textu ustanovení ponechat. 

82 § 54 odst. 
4/bod 109 

Připomínka: 
 
V § 54 požadujeme upravit ustanovení odstavce 4 následovně (s 
ohledem na velký rozsah změn je uveden pouze nový text bez 
vyznačení změn): 

 "(4) Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena 
k distribuční nebo přenosové soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV 
a vyšším, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za 
rezervovanou kapacitu pouze pro předávací místo výrobny pro 
TVS. Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna je přímo připojena k 
přenosové nebo distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV a 
vyšším a který odebírá elektřinu pro potřeby této výrobny 
prostřednictvím jiného předávacího místa, než je předávací místo 
pro TVS, v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok 
a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru 
elektřiny, hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu 
čtvrthodinového elektrického výkonu v tomto předávacím místě. 
Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena 
k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, 
nehradí platbu za rezervovaný příkon pouze pro předávací místo 
výrobny pro TVS.". 

 

S ohledem na dlouhodobou 
jistotu výrobců druhé 
kategorie požadujeme 
zachování stávajícího 
ustanovení písm. c) v § 54 
odst. 4, podle kterého 
výrobce druhé kategorie hradí 
platbu za maximální 
naměřenou hodnotu 
čtvrthodinového elektrického 
výkonu v případě, kdy odebírá 
elektřinu z přenosové nebo 
distribuční soustavy v 
souvislém období maximálně 
4 týdny za kalendářní rok a 
tuto skutečnost oznámí 
provozovateli přenosové 
soustavy nebo distribuční 
soustavy nejméně 2 týdny 
před zahájením odběru 
elektřiny. Úprava ve stejném 
smyslu je sice obsažena 
v bodě 4.25 cenového 
rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované ustanovení § 54 odst. 4 bude 
upraveno následovně: 
 
„Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 
kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu 
a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pouze pro předávací místo výrobny pro TVS. 
Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 
nižší než 1 kV, nehradí platbu za rezervovaný 
příkon pouze pro předávací místo výrobny 
pro TVS.“ 
 
S ohledem na to, uvádí to i připomínkující ve 
své připomínce, že dané ustanovení je 
obsaženo již v cenovém předpise úřadu, 
nebude tím právní jistota pro účastníky trhu 
narušena. Současně jsme toho názoru, že se 
jedná o podmínku pro uplatnění ceny, která 
svým charakterem patří do cenového 
předpisu. 
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Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

dne 26. listopadu 2019, 
kterým se stanovují ceny za 
související službu 
v elektroenergetice a ostatní 
regulované ceny i v návrhu 
tohoto cenového rozhodnutí 
pro příští rok, který byl ERÚ 
předložen do veřejného 
konzultačního procesu, 
nicméně podobná pravidla by 
podle našeho názoru měla být 
zakotvena již na úrovni 
vyhlášky. Dále navrhujeme 
úpravu textace ustanovení za 
účelem vyšší přehlednosti a 
smysluplnosti. Původně 
navrhované znění je chaotické 
a zcela nepřehledné. 
 

83 Příloha č. 
17/bod 124 

Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedené úpravy v příloze č. 17 změny oproti znění 
návrhu vyhlášky jsou podtrženy: 
• Název 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných místech a jejich předávacích 

místech odběrných míst vvn a vn“ 

• Název 2. sloupce 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 
„Identifikační číselný kód předávacího místa odběrného místa a jeho 
předávacích míst“ 

• Poznámky 1. výkazu (pro hladiny vn a vvn): 
„5) Uvede se  

0 sestavy zasílané provozovatelem distribuční soustavy 
a) jedná-li se o konečnou sestavu provozovatele distribuční 
soustavy podle § 43 odst. 4 5, 

Cílem navrhovaných změn je 
sjednocení pojmů napříč 
návrhem vyhlášky a 
proveditelnost postupů. 

K názvu přílohy č. 17 pro NN a VN (VVN) – 
neakceptováno 
 
Jsme toho názoru, že údaje jsou předávány 
k identifikaci zákazníka obecně v rozsahu za 
odběrné místo, přičemž struktura těchto 
údajů obsahuje mimo jiné i technické údaje 
vztahující se k předávacím místům daného 
konkrétního odběrného místa.  
 
Tudíž nadpisy vzorů přílohy č. 17 budou znít 
 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných 
místech a jejich předávacích místech nebo 
předávacích místech výrobny pro TVS 
připojených na vn a vvn“ 
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b) jedná-li se o změnu technických údajů předávacího místa 
odběrného nebo předávacího místa např. podle § 43 odst. 6 
7, …“ 

• Název 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„Rozsah a struktura údajů o předávacích místech odběrných míst 
odběrných nebo místech a jejich předávacích místech nn“ 

• Název 2. sloupce 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„Identifikační číselný kód předávacího místa odběrného místa a jeho 
předávacích míst“ 

• Poznámky 2. výkazu (pro hladinu nn): 
„5) Uvede se  

0 sestavy zasílané provozovatelem distribuční soustavy 
a) jedná-li se o konečnou sestavu provozovatele distribuční 
soustavy podle § 43 odst. 4 5, 

b) jedná-li se o změnu technických údajů předávacího místa 
odběrného nebo předávacího místa např. podle § 43 odst. 6 
7, …“ 

Obecná zásadní připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 
„Rozsah a struktura údajů o odběrných 
místech a jejich předávacích místech nebo 
předávacích místech výrobny pro TVS 
připojených na nn“   
 
K názvu sloupce 2 tabulky výkazu pro hladinu 
NN a VN (VVN) – akceptováno s úpravou 
 
Text bude nahrazen „předávacího místa 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS“. 
 
K poznámce č. 6 výkazu pro hladinu NN a 
poznámce č. 5 výkazu pro VN (VVN) - 
akceptováno 

84 § 16 odst. 
3/bod 4 

Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úpravu ustanovení § 16 odst. 3 (viz 
podtržený text): 
„(3) Místoa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, 
které nelze využívat soudobě s hlavním vedením a je ve smlouvě o 
připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako 
samostatné předávací místo.“ 
 
Doporučující připomínka. 
 

Jedná se o gramatickou 
úpravu. 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění odstavce bude upraveno 
následovně: 

 
„(3) Místo nebo místa připojení záložního 
napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a 
je ve smlouvě o připojení označeno jako 
záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo 
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Návrh na úpravu: 
 

distribuční soustavy jako samostatné 
předávací místo.“ 

 
85 Příloha č. 

20 
Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úprav textu v příloze č. 20: 
 „D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****  

 2. Za odběrné místo předávací místa odběrného místa 
zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové 
hladiny NIM NN nízkého napětí*****“. 

Doporučující připomínka. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Cílem navrhované změny je 
sjednocení pojmů napříč 
návrhem vyhlášky. Zkratka 
„NN“ není v celém návrhu 
vyhlášky použita. Je tak 
vhodné buď rozepsat, anebo 
uvést případně zkratku „nn“. 

Akceptováno 

86 Příloha č. 6 Připomínka: 
 
Navrhujeme níže uvedenou úpravu v tabulce u TDD 5 v úplném 
znění textu vyhlášky: 

Třída 
Typ 
zákazníka 

Charakter 
odběru 

Pevné ceny 
distribuce 
podle 
cenového 
rozhodnutí 
Úřadu 

5 

Odběratel 
kategorie 
D 

 - odběr s 
akumulačním 
spotřebičem 

 - D25d; 
D26d, 
D27ad 

 
Návrh na úpravu: 
 

Upozorňujeme na překlep v 
tabulce, kde je u TDD 5 
chybně uvedená distribuční 
sazba D27a namísto správné 
sazby D27d. 

 

Akceptováno 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBXMLTC6N)



72 
 

2.5 Úřad vlády ČR – vedoucí úřadu vlády 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
87 § 16 Připomínka: 

Registrace neměřených odběrů: 
Rozhodnout, zda registrovat či ne a pokud ano, tak ve vyhlášce 
upřesnit, jakým způsobem. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh na úpravu: 

 

 Akceptováno 
 

S ohledem na zachování právní jistoty pro 
účastníky trhu, bude v návrhu § 16a uvedeno: 
„Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba 
pro neměřený odběr podle cenového 
rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému 
operátora trhu neregistruje.“  ́
 
Problematika bude dále s účastníky trhu 
diskutována na pracovních jednáních. 
 

88 § 17 odst. 5 Připomínka: 
 
Dopady registrace statusů u odběrných a předávacích míst do 
vyhodnocení odchylek: 

Je nutné, aby v textu vyhlášky bylo výslovně uvedeno, že předávací 
místa se statusem přerušeno, neaktivní a statusem bez elektroměru 
operátor trhu do vyhodnocení odchylek nezahrnuje a nejsou k nim 
ani předávána data podle § 19 až 22. Je nezbytné, aby byly 
zachovány dosavadní principy vyhodnocování odchylek a 
jednoznačně stanoveno, jaká data do vyhodnocení odchylek nejsou 
zahrnována. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno s úpravou 
 

Návrh ustanovení dle našeho názoru nemění 
principy vyhodnocování odchylek, ani toto 
nebylo cílem. Cílem je zachovat transparentní 
postup pro vyhodnocení odchylek u 
odběrných míst, za jejichž předávací místa se 
statusem přerušeno, neaktivní a statusem 
bez elektroměru nejsou předávána data od 
dne, kdy došlo ke změně statusu. 
 
Rovněž ale máme za to, že má-li provozovatel 
soustavy udržovat aktuálnost přiřazených 
statusů na předávacích místech a za tato 
předávací místa, která mají status aktivní 
předává data operátorovi trhu pro 
vyhodnocení odchylek, pak tedy lze opakem 
dovozovat, že nejsou předávána data za 
předávací místa pro vyhodnocení odchylek, u 
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kterých je přiřazen status přerušeno, 
neaktivní a status bez elektroměru. Je 
předpokladem, že v předávacím místě se 
statusem aktivní probíhá dodávka elektřiny, 
přičemž v předávacích místech se statusem 
přerušeno, neaktivní a statusem bez 
elektroměru principiálně dodávka elektřiny 
neprobíhá. Zde hovoříme o fyzické dodávce.  
Pakliže by v předávacím místě probíhala 
dodávka elektřiny a byl by u takového 
předávacího místa přiřazen status neaktivní, 
přerušeno nebo status bez elektroměru, jsme 
toho názoru, že by provozovatel soustavy měl 
napravit přiřazení statusu a za takové 
předávací místo by měl předávat data 
operátorovi trhu pro účely vyhodnocení 
odchylek. V opačném případě by měl 
provozovatel soustavy vyhodnotit, dle mu 
energetickým zákonem svěřených možností, 
zda nedochází k neoprávněným dodávkám 
elektřiny v daném předávacím místě. 
 
Nicméně s ohledem na to, aby byla dodržena 
právní jistota pro účastníky trhu bude dané 
ustanovení upraveno následovně: 
 
„Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy udržuje aktuálnost přiřazeného 
statusu předávacího místa. Předávací místo, u 
něhož je přiřazen status aktivní, zahrne 
operátor trhu do vyhodnocení odchylek a 
jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. 
Změnu statusu předávacího místa registruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy v informačním systému operátora 
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trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, 
kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu 
této změny. Operátor trhu o této skutečnosti 
informuje dotčené registrované účastníky 
trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny 
statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 
provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy nepředává data o odběru a 
dodávkách elektřiny k předávacímu místu a 
operátor trhu odstraní ve svém informačním 
systému veškeré údaje předané podle § 19 až 
22 k předávacímu místu a neprovede 
stanovení hodnot podle § 20 odst. 2 a 
nezahrne předávací místo do vyhodnocení 
odchylek.“ 
 

89 § 20 a 21 Připomínka: 
 
Je nezbytné rozhodnout, který subjekt má právo na předávání 
předběžných hodnot dodávek a odběrů operátorovi trhu. Tzn. zda 
toto právo má subjekt zúčtování nebo provozovatel distribuční 
soustavy.  

Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh na úpravu: 
 

Nelze akceptovat předložený 
návrh, který např. u 
odběrného místa s měřením B 
toto právo přiděluje jak 
distributorovi, tak subjektu 
zúčtování, a mohlo by tak 
docházet k vzájemnému 
„přebíjení“ vkládaných dat. 
Tato připomínka vznikla na 
základě konzultace s OTE. 

K § 20 - akceptováno s úpravou 
 
S ohledem na zachováni právní jistoty u 
účastníků trhu a zajištění správného rozdělení 
odpovědnosti za předávána data pro 
zúčtování odchylek bude předmětné 
ustanovení upraveno následovně. 
 
„(1) Provozovatel distribuční soustavy 
předává operátorovi trhu denně do 11.00 
hodin za každou jím provozovanou distribuční 
soustavu a za obchodní hodiny 
předcházejícího dne 
 
a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech výroben elektřiny s 
měřením typu A,  
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2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst 
zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
místech měření mezi jednotlivými regiony 
typových diagramů nebo předávacích 
místech mezi distribučními soustavami s 
měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v 
bodech 1 až 4 s měřením typu A,  
  
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů 
nebo předávacích místech mezi distribučními 
soustavami s měřením typu B.“ 
 
K § 21 – akceptováno s úpravou 
 
V souladu s úpravami § 20 odst. 1 písm. b) 
budou upraveny i odstavce § 21. 
 
 

90 § 33 odst. 4 
písm. f) 

Připomínka: 
 
Žádost o změnu dodavatele musí být vždy podána ke každému 
předávacímu místu samostatně, nikoli výčtem (souhrnně). Tato 
připomínka vznikla na základě konzultace s OTE a PDS. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 Akceptováno 
 

S uvedeným souhlasíme. Je-li podána žádost 
na změnu dodavatele v odběrném míst, je 
tato žádost principiálně podána na všechny 
předávací místa, která k dotčenému 
odběrnému místu přináleží. Zda je Žádost 
podána vždy samostatně ke každému 
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Návrh na úpravu: 
 

předávacímu místu nebo souhrnně je 
ponecháno na technickém řešení účastníků 
trhu. Jinými slovy řečeno, ať se dělá změna 
dodavatele samostatně ke každému 
předávacímu místu nebo souhrnně, je tato 
změna dodavatele prováděna za celé 
odběrné místo. 
 
Výše uvedené lze podpořit i tím, že návrh 
ustanovení § 33 výslovně uvádí, že žádost o 
změnu dodavatele v odběrném místě se 
rozumí žádostí v každém předávacím místě 
odběrného místa. 
 

91 § 35 odst. 2 Připomínka: 
 
Zachovat stávající odstavec, přečíslovat odstavce § 35 a zkontrolovat 
případné odkazy k těmto odstavcům. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 35 
odst. 1 následovně: 
 
(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 
odst. 4 písm. b), jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, podává dodavatel do 
informačního systému operátora trhu 
nejdříve 4 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin 
pátého pracovního dne před požadovaným 
datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu 
typu smlouvy podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že byla 
podána následující pracovní den. Žádost o 
změnu typu smlouvy obsahuje:  
  
a) registrační číslo dodavatele evidovaného u 
odběrného místa v informačním systému 
operátora trhu,  
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b) registrační číslo subjektu zúčtování 
evidovaného u odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu,  
  
c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být 
dodávka elektřiny,  
  
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, 
jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
  
e) identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS, a 
   
f) informaci, zda byla smlouva o dodávce 
elektřiny nebo sdružených službách dodávky 
elektřiny uzavřena spotřebitelem v 
prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo 
prostory obvyklé k podnikání.  
 
 

92 § 48 odst. 1 Připomínka: 
 
Cenu služby přenosové soustavy tvoří: doplnit „6. cena za 
čtvrthodinový maximální odebraný elektrický výkon v 
Kč/MW/měsíc.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh na úpravu: 
 

Již v současné době jsou 
některé platby vztažené k 
vyhodnocování 1/4 
hodinového maxima vůči 
sjednané rezervované 
kapacitě účtovány dle CR ERÚ 
za čtvrthodinový maximální 
odebraný elektrický výkon. 
Považuji za nezbytné, aby 
v této vyhlášce bylo 
vytvořeno prostředí pro 
zavedení složky ceny 
přenosové soustavy za 
naměřené 1/4 hodinové 
maximum. 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 

 
„(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří  
  
a) cena zajišťování přenosu elektřiny, která je 
vícesložková a tvoří ji cena za  
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo 
Kč/MW/měsíc nebo cena za naměřené 
čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc,  
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,  
3. překročení rezervovaného příkonu v 
Kč/MW/měsíc,  
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4. překročení rezervované kapacity v 
Kč/MW/měsíc a  
5. překročení rezervovaného výkonu v 
Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc 
 
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří 

a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která 
je vícesložková a tvoří ji  
1. cena za rezervovanou kapacitu v 
Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za 
naměřené čtvrthodinové maximum v 
Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové 
hladině velmi vysokého a vysokého napětí 
nebo cena za příkon podle jmenovité 
proudové hodnoty hlavního jističe před 
elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc 
nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo 
stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině nízkého 
napětí,  

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v 
Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého 
a vysokého napětí nebo cena za 
distribuované množství elektřiny v Kč/MWh 
na hladině nízkého napětí,  

3. cena za překročení rezervované kapacity 
pro odběr z distribuční soustavy s napětím 
mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,  

4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové 
energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh 
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pro odběratele na napěťové hladině velmi 
vysokého a vysokého napětí,  

6. cena za překročení rezervovaného příkonu 
v Kč/MW/měsíc a  

7. cena za překročení rezervovaného výkonu 
v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,“ 
 

93 § 54 odst. 1 Připomínka: 
 
„Výrobce první kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena k 
přenosové nebo distribuční soustavě na napěťové hladině  mezi 
fázemi 1 kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí 
platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místo odběrného 
místa a předávací místo výrobny pro TVS, nebo jehož výrobna 
elektřiny je připojena k distribuční soustavě na napěťové hladině 
mezi fázemi nižší než 1 kV, nehradí platbu za příkon pro odběrné 
místo a předávací místo výrobny pro TVS, s výjimkou odběru 
elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen "dlouhodobá 
odstávka"). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Návrh na úpravu: 
 

Výrobna, odběrné místo 
zákazníka a připojená 
distribuční soustava je k 
přenosové nebo distribuční 
soustavě připojena místem 
připojení na určitou 
napěťovou hladinu. Obdobné 
formulace jsou uvedeny i ve 
vyhlášce o připojení 359/2020 
Sb. 

 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění ustanovení § 54 odst. 1 je: 
 
„Výrobce první kategorie, jehož výrobna 
elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 
kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu 
a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu 
pro předávací místo odběrného místa a 
předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce 
první kategorie, jehož výrobna elektřiny je 
připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, 
nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a 
předávací místo výrobny pro TVS. Věta první 
a druhá se neuplatní v případě, že výrobce 
elektřiny odebírá elektřinu z přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy při 
odstávce výrobny, která je delší než 30 dnů 
(dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do 
dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr 
pro uvedení výrobny do klidového režimu, 
maximálně však v délce 72 hodin po 
odfázování generátoru od soustavy, a dále 
odběr pro účely opětovného najetí výrobny 
elektřiny z klidového režimu při ukončení 
dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr 
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v délce trvání 72 hodin před přifázováním 
generátoru k soustavě.“ 
 

94 § 66 Připomínka: 
 
Přechodná ustanovení – Ukotvit, že veškerá měření kategorie C4 dle 
vyhlášky č.359/2020 Sb. o měření elektřiny jsou pro účely této 
vyhlášky považována za měření typu C, a to až do 30.6.2024 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Návrh na úpravu: 
 

S účinností od 1.1.2021 nová 
vyhláška o měření č.359/2020 
Sb. zavádí u typu měření C 
kategorie měření C4 (platná 
bude od 1.1.2021) a kategorie 
měření C1-C3 (platné budou 
až od 1.7.2024). Nicméně 
vyhláška o pravidlech trhu s 
elektřinou ani zúčtovací 
vyhláška s kategoriemi měření 
typu C žádným způsobem 
nepracují, resp. pojem 
kategorie měření tato 
vyhláška o pravidlech trhu 
vůbec nezná. 

Neakceptováno 
 

Navrhovaná úprava ustanovení nemá 
charakter přechodného ustanovení, a 
doplňování právních předpisů o ustanovení 
obdobného charakteru je v rozporu 
s obecnými požadavky na tvorbu právních 
předpisů. 
 
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, 
aplikuje typy měření, které jsou platné dle 
v současné době platné právní úpravy (viz. 
vyhláška č. č.359/2020 Sb. o měření 
elektřiny). Tato vyhláška stanovuje typ 
měření typu C, přičemž pro toto měření platí 
do 30. 6. 2024 charakteristiky, které 
odpovídají typu měření C, kategorii C4. Od 
data 1. 7. 2024 se typ měření C rozšíří o nové 
charakteristicky a měření typu C bude 
odpovídat charakteristice měření typu C, 
kategorie C1 až C4.  
 
Bráno optikou vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou stále platí měření typu C, přičemž 
procesy vázané na typy měření bude nutné 
uvést do souladu s charakteristikami C1 až C4 
nejpozději do 30. 6. 2024. Pro tyto účely 
nepovažujeme za nutné zavádět nové 
přechodné ustanovení. 
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Současně by tímto ustanovením došlo 
k úpravě nebo výkladu jiného právního 
předpisu. 

 
95 § 16 odst. 4 Připomínka: 

 
Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje 
na základě žádosti dotčeného účastníka trhu s elektřinou 
identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst. 

 
 
Návrh na úpravu: 
 

Přeformulace věty, která 
upřesňuje, kým má být 
předložena žádost o 
poskytnutí identifikačních 
číselných kódů odběrných a 
předávacích míst 

Akceptováno 

96 § 39 odst. 5 Připomínka: 
 
Odstoupení zákazníka od smlouvy a pokračování dodávky původním 
dodavatelem.  

Vkládaný odstavec 5 opakuje to, co je již je řešeno v §39, odstavcích 
6 až 8. 

 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

 

2.6 Úřad vlády ČR – odbor kompatibility 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
97 Obecná Připomínka: 

 
Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

 Akceptováno 
 

Bude doplněna rozdílová tabulka a srovnávací 
tabulky k nařízení Komise (EU) 2017/2195, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/943 a směrnice Evropského parlamentu 
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platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Návrhem měněná vyhláška je v systému ISAP označena 
jako implementační k několika předpisům EU, přičemž 
novelou je zasahováno do některých ustanovení vyhlášky, 
jež jsou v současné době vedena jako implementační ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944, k 
nařízení Komise (EU) 2017/2195, a k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/943. 
  
Aby bylo zajištěno, že nedojde ke snížení míry 
implementace, měl by předkladatel dotčená ustanovení 
opatřit výkaznictvím a k návrhu přiložit rozdílovou tabulku a 
příslušné srovnávací tabulky. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem jsou reimplementovány následující předpisy EU: 

• nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 
2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní 
zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu 
s elektřinou, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně 
směrnice 2012/27/EU. 

 

a Rady (EU) 2019/944, uvedená ustanovení 
budou v návrhu označena (podtržena a 
označena celexovým číslem). 
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Návrhu vyhlášky se v širším kontextu dotýkají tyto 
předpisy EU: 
 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se 
stanoví hlavní směry pro transevropské 
energetické sítě a kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení 
(ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009, a 

• nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. 
července 2015, kterým se stanoví rámcový 
pokyn pro přidělování kapacity a řízení 
přetížení. 

 
Návrh na úpravu: 
 
-  

 
Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
98 Odůvodnění Připomínka: 

 
Odůvodnění k návrhu vyhlášky zmiňuje na str. 3 některé 
relevantní předpisy EU. Není jasné, jak se tyto předpisy EU 
odrážejí v návrhu, resp. jak jsou zohledněny další předpisy 
EU, které již dříve byly jako relevantní k návrhu vykazovány. 
To je potřeba vyjasnit. 
 
Návrh na úpravu: 
 
-  

 

 Akceptováno 
 

V odůvodnění budou uvedeny relevantní 
právní předpisy. 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
99 K referenčnímu 

odkazu na 
Připomínka: 
 

 Akceptováno 
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směrnici 
2019/944 

Vyhláška je vedena jako částečně transpoziční vůči směrnici 
2019/944. Pokud tomu tak opravdu je, měla by být tato 
směrnice uvedena v úvodním ustanovení vyhlášky, 
případně, je-li vyhláškou transponována jen nepodstatná 
část směrnice, pak by měl být odkaz na směrnici uveden u 
příslušného ustanovení vyhlášky (viz také čl. 48 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády). 
 
Návrh na úpravu: 
 
-  

 

Transpozice směrnice touto vyhláškou je 
zcela marginální, úvodní ustanovení se proto 
nebude měnit, ale uvedená ustanovení 
budou v návrhu označena (podtržena a 
označena celexovým číslem). 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
100 § 16 odst. 3/bod 

4 
Připomínka: 
 
Upozorňujeme na překlep ve slově „Místa“, podle textace 
zbytku ustanovení by mělo být uvedeno toto slovo 
v jednotném čísle. 

Návrh na úpravu: 
 
-  

 

 Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění odstavce bude upraveno 
následovně: 

 
„(3) Místo nebo místa připojení záložního 
napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a 
je ve smlouvě o připojení označeno jako 
záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy jako samostatné 
předávací místo.“ 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
101 § 16a odst. 

4/bod 5 
Připomínka: 
 
V první větě ustanovení by podle našeho názoru mělo být 
slovo „výroba“ nahrazeno slovem „výrobna“, což odpovídá i 
dikci vyhlášky č. 359/2020 Sb., na kterou ustanovení 
odkazuje. 

Návrh na úpravu: 

 Akceptováno 
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-  

 
Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
102 § 38 Připomínka: 

 
K čl. 10 odst. 12 směrnice 2019/944 (§ 38 vyhlášky): 
Podle nám dostupné srovnávací tabulky je čl. 10 odst. 12 
směrnice 2019/944 vykazován mj. vůči čl. 38 novelizované 
vyhlášky. Směrnice v dotčeném ustanovení požaduje, aby při 
změně dodavatele bylo poskytnuto závěrečné vyúčtování do 
šesti týdnů od proběhnuvší změny dodavatele. Předmětnou 
lhůtu ovšem ve vykazovaných ustanoveních energetického 
zákona a vyhlášky explicite nenacházíme. Nutno vyjasnit, jak 
je v českém právu zajištěno dodržení uvedené lhůty pro 
poskytnutí vyúčtování konečnému zákazníkovi. 
 
Návrh na úpravu: 
 
-  

 

 Vysvětleno 
 

Poskytování vyúčtování zákazníkům není 
předmětem vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou. 
Lhůta pro provedení vyúčtování v čl. 10 odst. 
12 směrnice by měla být explicitně 
transponována novým energetickým 
zákonem nebo novou vyhláškou o 
vyúčtování. 

 

2.7 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
103 § 15 odst. 

1 
Připomínka: 
 
(1) Účastník trhu s elektřinou se zaregistruje do 30 dnů od udělení 
licence u operátora trhu. Dodavatel s výjimkou výrobce elektřiny, který 
na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s 
operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do 
informačního systému operátora trhu. 
 
Návrh na úpravu: 

Smlouvu s OTE neuzavírá 
pouze výrobce, který 
nedodává na základě smlouvy 
elektřinu zákazníkovi, pro 
upřesnění věty doplněna čárka 
za slovo Dodavatel. 

 

Akceptováno 
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(1) Účastník trhu s elektřinou se zaregistruje do 30 dnů od udělení 
licence u operátora trhu. Dodavatel, s výjimkou výrobce elektřiny, 
který na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s 
operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do 
informačního systému operátora trhu. 

 
104 § 16 Připomínka: 

 
 
Návrh na úpravu: 
 
Přidat nový bod: §16, odst.7: 
Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry 
podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v informačním 
systému operátora trhu. 

Ve vyhlášce není řešeno, jak 
přistupovat k neměřeným 
odběrům. V aktuálně platné 
vyhlášce č. 408/2015 Sb. je v 
§17, odst.8 uvedeno, že 
„odběrné místo, kterému byla 
přiznána sazba pro neměřené 
odběry podle cenového 
rozhodnutí Úřadu, není 
registrováno v informačním 
systému operátora trhu“. 
V navrhovaném textu novely 
vyhlášky je toto ustanovení 
odstraněno bez popisu, 
jakým způsobem mají být 
neměřené odběry 
registrovány, jak se k nim 
případně mají předávat data a 
zajišťovat další agenda 
(smlouvy, změna dodavatele 
atd.). Proto žádáme o 
navrácení textu původního 
bodu do textu vyhlášky. 
Například text „Odběrné 
místo, kterému byla přiznána 
sazba pro neměřené odběry 
podle cenového rozhodnutí 
Úřadu, není registrováno v 
informačním systému 

Akceptováno 
 

S ohledem na zachování právní jistoty pro 
účastníky trhu, bude v návrhu § 16a uvedeno: 
„Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba 
pro neměřený odběr podle cenového 
rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému 
operátora trhu neregistruje.“. 
 
Problematika bude dále s účastníky trhu 
diskutována na pracovních jednáních. 
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operátora trhu.“ přidat jako 
nový odstavec 7, např. do §16. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

105 § 16 odst. 
3  

Připomínka: 
 
(3) Místa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a je ve smlouvě o připojení 
označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), registruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako samostatné 
předávací místo. 
 
Návrh na úpravu: 
(3) Místo připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a které je ve smlouvě o 
připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako 
samostatné předávací místo. 
 
 

Úprava češtiny, převést do 
jednotného čísla. 
 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění odstavce bude upraveno 
následovně: 

 
„(3) Místo nebo místa připojení záložního 
napájení na jedné napěťové hladině, které 
nelze využívat soudobě s hlavním vedením a 
je ve smlouvě o připojení označeno jako 
záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), 
registruje provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy jako samostatné 
předávací místo.“ 

 

106 § 17 odst. 
5 

Připomínka: 
 
(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje 
aktuálnost přiřazeného statusu předávacího místa. Předávací místo, u 
něhož je přiřazen status aktivní, zahrne operátor trhu do vyhodnocení 
odchylek a jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. Změnu statusu 
předávacího místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 
pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu 
této změny. Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené 
registrované účastníky trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny 
statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 operátor trhu odstraní ve svém 
informačním systému veškeré údaje předané podle § 19 až 22 k 
předávacímu místu a neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2. 
 
Návrh na úpravu: 
 

Původně navrhované znění 
tohoto odstavce nijak 
neupřesňuje, jak má operátor 
trhu k předávacím místům se 
statusem přerušeno, neaktivní 
a statusem bez elektroměru 
přistupovat z hlediska 
vyhodnocení odchylek. Že 
předávací místa se statusem 
aktivní jsou zahrnuta do 
vyhodnocení odchylek, 
vyplývá z logiky věci a 
celkového smyslu 
vyhodnocování odchylek. 
Proto je nutné, aby v textu 
vyhlášky bylo výslovně 
uvedeno, že předávací místa 

Akceptováno s úpravou 
 

Návrh ustanovení dle našeho názoru nemění 
principy vyhodnocování odchylek, ani toto 
nebylo cílem. Cílem je zachovat transparentní 
postup pro vyhodnocení odchylek u 
odběrných míst, za jejichž předávací místa se 
statusem přerušeno, neaktivní a statusem 
bez elektroměru nejsou předávána data od 
dne, kdy došlo ke změně statusu. 
 
Rovněž ale máme za to, že má-li provozovatel 
soustavy udržovat aktuálnost přiřazených 
statusů na předávacích místech a za tato 
předávací místa, která mají status aktivní 
předává data operátorovi trhu pro 
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(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje 
aktuálnost přiřazeného statusu předávacího místa. Předávací místo, u 
něhož je přiřazen status aktivní, zahrne operátor trhu do vyhodnocení 
odchylek a jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. Předávací 
místo se statusem přerušeno, neaktivní a statusem bez elektroměru 
nezahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou k němu 
předávána data podle § 19 až 22. Změnu statusu předávacího místa 
registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v 
informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů 
ode dne, kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu této změny. 
Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené registrované 
účastníky trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny statusu podle 
odstavce 2, 3 nebo 4 operátor trhu odstraní ve svém informačním 
systému veškeré údaje předané podle § 19 až 22 k předávacímu místu a 
neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2. 
 

se statusem přerušeno, 
neaktivní a statusem bez 
elektroměru operátor trhu 
do vyhodnocení odchylek 
nezahrnuje a nejsou k nim 
ani předávána data podle § 
19 až 22. Toto je z pohledu 
vyhodnocování odchylek 
zásadní připomínka. 
Dovolujeme si tímto požádat o 
její zohlednění, aby byly 
zachovány dosavadní principy 
vyhodnocování odchylek a 
jednoznačně stanoveno, jaká 
data do vyhodnocení odchylek 
nejsou zahrnována. 
Dovolujeme si upozornit, že 
aktuálně platné znění vyhlášky 
o pravidlech trhu s elektřinou 
formulaci v této podobě 
rovněž obsahuje.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

vyhodnocení odchylek, pak tedy lze opakem 
dovozovat, že nejsou předávána data za 
předávací místa pro vyhodnocení odchylek, u 
kterých je přiřazen status přerušeno, 
neaktivní a status bez elektroměru. Je 
předpokladem, že v předávacím místě se 
statusem aktivní probíhá dodávka elektřiny, 
přičemž v předávacích místech se statusem 
přerušeno, neaktivní a statusem bez 
elektroměru principiálně dodávka elektřiny 
neprobíhá. Zde hovoříme o fyzické dodávce.  
Pakliže by v předávacím místě probíhala 
dodávka elektřiny a byl by u takového 
předávacího místa přiřazen status neaktivní, 
přerušeno nebo status bez elektroměru, jsme 
toho názoru, že by provozovatel soustavy měl 
napravit přiřazení statusu a za takové 
předávací místo by měl předávat data 
operátorovi trhu pro účely vyhodnocení 
odchylek. V opačném případě by měl 
provozovatel soustavy vyhodnotit, dle mu 
energetickým zákonem svěřených možností, 
zda nedochází k neoprávněným dodávkám 
elektřiny v daném předávacím místě. 
 
Nicméně s ohledem na to, aby byla dodržena 
právní jistota pro účastníky trhu bude dané 
ustanovení upraveno následovně: 
 
„Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy udržuje aktuálnost přiřazeného 
statusu předávacího místa. Předávací místo, u 
něhož je přiřazen status aktivní, zahrne 
operátor trhu do vyhodnocení odchylek a 
jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. 
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Změnu statusu předávacího místa registruje 
provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy v informačním systému operátora 
trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, 
kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu 
této změny. Operátor trhu o této skutečnosti 
informuje dotčené registrované účastníky 
trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny 
statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 
provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy nepředává data o odběru a 
dodávkách elektřiny k předávacímu místu a 
operátor trhu odstraní ve svém informačním 
systému veškeré údaje předané podle § 19 až 
22 k předávacímu místu a neprovede 
stanovení hodnot podle § 20 odst. 2 a 
nezahrne předávací místo do vyhodnocení 
odchylek.“ 
 

107 18a 
odst.1 

Připomínka: 
 
(1) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. 
Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování 
k odběrnému místu není k tomuto místu přiřazen nový subjekt 
zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto odběrného 
místa v informačním systému operátora trhu. Od tohoto dne je v tomto 
odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance podle 
§ 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo 
příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt 
zúčtování. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

Zdůraznit návaznost, že 
dodávka dodavatelem 
poslední instance je vázána 
pouze na situaci, kdy u 
odběrného místa bylo zrušeno 
přiřazení dodavatele z důvodu 
chybějícího subjektu 
zúčtování. Proto 
doporučujeme uvedeným 
způsobem spojit tyto věty, aby 
to nebylo pro účastníky trhu 
matoucí. Pokud skončí 
přiřazení dodavatele i subjektu 
zúčtování zároveň, dodávka 
od dodavatele poslední 
instance nenastává.  
 

Neakceptováno 
 
Ve vyhlášce navrhované znění nemění 
význam tohoto ustanovení, a tudíž 
nepovažujeme za nezbytně nutné provádět 
úpravu, kterou navrhuje připomínkující. 
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(1) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. 
Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování 
k odběrnému místu není k tomuto místu přiřazen nový subjekt 
zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u tohoto odběrného 
místa v informačním systému operátora trhu a od tohoto dne je v tomto 
odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance podle 
§ 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo 
příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt 
zúčtování. 
 

108 § 18a 
odst. 2 

Připomínka: 
 
(2) Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k předávacímu místu výrobny není k tomuto místu přiřazen 
nový subjekt zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u 
tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu. 
Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo 
příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt 
zúčtování. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 
(2) Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, 
operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení 
odchylek. Pokud ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu 
zúčtování k předávacímu místu výrobny není k tomuto místu přiřazen 
nový subjekt zúčtování, operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u 
tohoto odběrného místa předávacího místa výrobny v informačním 
systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele 

Oprava formulace, odstavec 
se týká předávacího místa 
výrobny, nikoli odběrného 
místa. 
 

Akceptováno 
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přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a 
původní subjekt zúčtování. 
 

109 § 33 odst. 
3 

Připomínka: 
 
(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost o 
změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. Při 
změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází ke 
změně dodavatele ve všech předávacích místech výrobny pro TVS. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost o 
změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. Při 
změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází ke 
změně dodavatele ve všech předávacích místech v každém 
předávacím místě výrobny pro TVS. 
 

V případě, že má výrobna více 
předávacích míst pro TVS, 
změna dodavatele by měla 
proběhnout v každém 
předávacím místě, nikoliv 
souhrnně. V první větě tohoto 
odstavce, či v následujících 
ustanoveních této vyhlášky, 
např. v §35, odst.2, je také 
používána formulace „v 
každém předávacím místě“, 
doporučujeme tedy toto sladit.   
 

Akceptováno 

110 § 33 odst. 
4 písm. f) 

Připomínka: 
 
f) identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny; u změny dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS 
obsahuje žádost výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS, a 
 
Návrh na úpravu: 
 
f) identifikační číselný kód odběrného místa nebo, předávacího místa 
výrobny nebo předávacího místa výrobny pro TVS; u změny 
dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS obsahuje žádost výčet 
všech předávacích míst výrobny pro TVS, a 
 

Navrhujeme úpravu 
formulace, neboť v případě, že 
má výrobna více předávacích 
míst pro TVS, změna 
dodavatele probíhá v každém 
předávacím místě. Žádost o 
změnu dodavatele tedy musí 
být podána ke každému 
předávacímu místu výrobny 
pro TVS samostatně, nikoli 
výčtem (souhrnně). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno s úpravou 
 

 
Navrhované ustanovení bude upraveno: 
 
„identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS“. 

 

111 § 33 odst. 
5 

Připomínka: 
 
(45) Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu později 
než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.  
 

Ustanovení tohoto odstavce 
v textu požadujeme zachovat, 
neboť na den podání žádosti o 
ZD jsou navázány termíny pro 
reakce dotčených stran (lhůty 
pro vyjádření dotčených stran 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 33 
odst. 2 následovně: 
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Návrh na úpravu: 
 
(5) Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující 
pracovní den.  
 

ke změně dodavatele, by tímto 
byly pro účastníky trhu 
zkráceny). Navíc je nutno 
prověřit případné dopady této 
změny do dalších propojených 
ustanovení této vyhlášky a do 
nastavení automatizovaných 
procesů v IT systémech 
jednotlivých účastníků trhu.  
Zkontrolovat přečíslování 
následných odstavců. 
 

„(2) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději v 
10.00 hodin desátého pracovního dne před 
datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, 
podává nový dodavatel u operátora trhu 
žádost o změnu dodavatele. Je-li žádost o 
změnu dodavatele podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla 
podána následující pracovní den.“ 
 

 

112 § 35 odst. 
2 

Připomínka: 
 
(2)  Je-li žádost o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 podána u 
operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána 
následující pracovní den.  
 
Návrh na úpravu: 
 
(2)  Je-li žádost o změnu typu smlouvy podle odstavce 1 podána u 
operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána 
následující pracovní den.  
 
 

Ustanovení tohoto odstavce 
v textu požadujeme zachovat, 
mj. z důvodu aktuálního 
nastavení IT systémů 
účastníků trhu. Této změně se 
do budoucna nebráníme, ale 
bylo by vhodné ji provést v 
rámci komplexní analýzy 
procesů změny dodavatele, 
v rámci níž by byly prověřeny 
i dopady do návazných 
ustanovení této vyhlášky.   
Zkontrolovat přečíslování 
následných odstavců. 
 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované doplnění bude upraveno v § 35 
odst. 1 následovně: 
 
(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 
odst. 4 písm. b), jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, podává dodavatel do 
informačního systému operátora trhu 
nejdříve 4 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin 
pátého pracovního dne před požadovaným 
datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu 
typu smlouvy podána u operátora trhu 
později než v 10.00 hodin, platí, že byla 
podána následující pracovní den. Žádost o 
změnu typu smlouvy obsahuje:  
  
a) registrační číslo dodavatele evidovaného u 
odběrného místa v informačním systému 
operátora trhu,  
  
b) registrační číslo subjektu zúčtování 
evidovaného u odběrného místa v 
informačním systému operátora trhu,  
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c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být 
dodávka elektřiny,  
  
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, 
jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,  
  
e) identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS, a 
   
f) informaci, zda byla smlouva o dodávce 
elektřiny nebo sdružených službách dodávky 
elektřiny uzavřena spotřebitelem v 
prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo 
prostory obvyklé k podnikání. 
 

113 § 35 odst. 
6 

Připomínka: 
 
(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 
informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu 
typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u všech 
předávacích míst odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro 
TVS od požadovaného data účinnosti po dobu registrace dodavatele u 
odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS v 
informačním systému operátora trhu. Jedná-li se o změnu typu smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách 
elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace 
změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy 
do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podle 
stávající smlouvy. V případě, že provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy neakceptuje žádost o změnu typu 
smlouvy, ke změně typu smlouvy nedojde. Za neakceptování žádosti o 
změnu typu smlouvy podle odstavce 1 je rovněž považováno, pokud 
operátor trhu ve lhůtě uvedené v odstavci 5 od provozovatele přenosové 

Změn typu smlouvy probíhá 
po předávacích místech, proto 
výsledkem musí být změna na 
jednotlivém předávacím 
místě, nikoliv na všech. 
 

Neakceptováno 
 
Cílem je zajistit, aby změna typu smlouvy 
probíhala nad odběrným místem a jeho 
předávacími místy, proto navrhujeme 
následující znění: 
 
„(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení 
informace podle odstavce 5 informuje 
stávajícího dodavatele o výsledku posouzení 
žádosti o změnu typu smlouvy. V případě 
souhlasu provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, 
jejímž předmětem je dodávka elektřiny, 
operátor trhu zaregistruje tuto změnu u 
předávacích míst odběrného místa nebo 
předávacích míst výrobny pro TVS od 
požadovaného data účinnosti po dobu 
registrace dodavatele u odběrného místa 
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nebo distribuční soustavy neobdrží výsledek posouzení žádosti o změnu 
typu smlouvy. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 
informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu 
typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je 
dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u všech 
předávacích míst předávacího místa odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti 
po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího 
místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-
li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční 
soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování 
služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS podle stávající smlouvy. V případě, že provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 
neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, ke změně typu smlouvy 
nedojde. Za neakceptování žádosti o změnu typu smlouvy podle 
odstavce 1 je rovněž považováno, pokud operátor trhu ve lhůtě uvedené 
v odstavci 5 od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy 
neobdrží výsledek posouzení žádosti o změnu typu smlouvy. 
 

nebo předávacího místa výrobny pro TVS v 
informačním systému operátora trhu. Jedná-
li se o změnu typu smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o 
dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel 
distribuční soustavy ke dni registrace změny 
typu smlouvy ukončení poskytování služby 
distribuční soustavy do odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS 
podle stávající smlouvy. V případě, že 
provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy 
neakceptuje žádost o změnu typu smlouvy, 
ke změně typu smlouvy nedojde.“ 

114 § 37 odst. 
5 

Připomínka: 
 
(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel 
smlouvu, nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy zahrnující odběrné místo s jeho předávacími místy 
nebo předávací místo výrobny pro TVS, kterých se změna týká. 
Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k 
datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do 
odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka 
trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí 
přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, 

Přidána čárka za slovo 
„soustavy“, protože odběrné 
místo má zahrnovat smlouva, 
nikoliv distribuční soustava. 
Úprava češtiny, označení 
vložené věty. 

Akceptováno 
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že do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS byla 
přerušena dodávka elektřiny podle § 56 odst. 1, zajistí provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu 
účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny 
do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS 
účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a 
ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke 
dni účinnosti změny dodavatele. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel 
smlouvu, nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy, zahrnující odběrné místo s jeho předávacími místy 
nebo předávací místo výrobny pro TVS, kterých se změna týká. 
Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k 
datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do 
odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka 
trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí 
přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, 
že do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS byla 
přerušena dodávka elektřiny podle  §56 odst. 1, zajistí provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu 
účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny 
do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS 
účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a 
ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke 
dni účinnosti změny dodavatele. 
 

115 § 38 odst. 
1 

Připomínka: 
 
(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá 
jednotlivá přiřazení předávacího místa 
odběrného místa nebo předávacího místa výrobny těm dodavatelům, 
jejichž dodávky jsou přiřazením předávacího místa odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny novému dodavateli dotčena, a 

Doplnění chybějícího 
upřesnění, že ukončení 
přiřazení a nové přiřazení 
musí být prováděno i na 
předávacím místě pro TVS. 
Pro vyloučení případných 
nejasností požadujeme změnu 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 

 
„(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny 
dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení 
předávacího místa odběrného místa nebo 
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informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt 
zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá 
jednotlivá přiřazení předávacího místa 
odběrného místa, předávacího místa výrobny pro TVS nebo 
předávacího místa výrobny těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou 
přiřazením předávacího místa odběrného místa, předávacího místa 
výrobny pro TVS nebo předávacího místa výrobny novému dodavateli 
dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený 
subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. 
 

do textu tohoto odstavce 
doplnit. 
 

předávacího místa výrobny pro TVS těm 
dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením 
předávacího místa odběrného místa, nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS novému 
dodavateli dotčena, a informuje o tom 
neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený 
subjekt zúčtování a provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy.“ 
 
 

 

116 § 38 odst. 
2 

Připomínka: 
 
(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování 
provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet. V 
případě odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS s 
měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle 
odstavce 4 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor 
trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu 
zúčtování a dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně 
subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor 
trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti 
změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému 
dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému 
operátora trhu. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování 
provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet. V 
případě odběrného místa, předávacího místa výrobny nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS s měřením typu C stanoví stav 
měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje následně 
zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu 

I v případě změny dodavatele 
nebo změny SZ u předávacího 
místa výrobny (nikoli jen u 
předávacího místa výrobny 
pro TVS) musí provozovatel 
přenosové nebo distribuční 
soustavy provést odečet, resp. 
stanovit stav měřícího zařízení 
a zjištěné údaje následně 
zaslat operátorovi trhu. Jinak 
nebude moci končící 
obchodník k datu změny 
vyfakturovat reálný stav. 
 

Neakceptováno 
 

S odůvodněním navrhovatele připomínky 
souhlasíme, nicméně upozorňujeme na 
ustanovení § 46 odst. 8, kterým se stanovuje 
postup pro změnu dodavatele v předávacím 
místě výrobny určeném pro dodávku do 
soustavy. S ohledem na to je tato úprava 
nadbytečná. 
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předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k vyúčtování a 
vyrovnání závazků. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci 
zákazníka. Pokud operátor trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího 
zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, 
předá ho také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování v 
informačním systému operátora trhu. 
 

117 § 39 odst. 
1 

Připomínka: 
 
(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS 
podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin 
posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky 
elektřiny. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu 
ukončení dodávky elektřiny přiřazení každého předávacího místa 
odběrného místa nebo každého předávacího místa výrobny pro TVS k 
dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky 
elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro 
TVS z rámcové smlouvy. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo 
předávacího místa výrobny pro TVS 
podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin 
posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky 
elektřiny. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu 
ukončení dodávky elektřiny přiřazení každého předávacího místa 
odběrného místa nebo každého předávacího místa výrobny pro TVS k 
dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky 
elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky 

Proces změny dodavatele je 
v celé vyhlášce koncipován 
tak, že probíhá po jednotlivých 
předávacích místech. A tedy je 
na straně dodavatele, aby se 
procesy vztahovaly 
k odběrnému místu jako celku, 
tzn. aby žádající dodavatel 
zajistil, že případná žádost 
bude podána ke všem 
jednotlivým předávacím 
místům. To mj. říká i 
ustanovení §39, odst. 4. 
Ke změnám dodavatele, resp. 
k žádostem o zkrácení 
dodávky tedy dochází po 
jednotlivých předávacích 
místech. Z toho důvodu tedy 
žádáme slovo „každého“ 
v tomto odstavci odstranit, 
neboť principálně může 
operátor trhu zrušit přiřazení 
předávacího místa k 
dodavateli a dotčenému 
subjektu zúčtování pouze u 
toho předávacího místa, 
k němuž je tato žádost podána. 
 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS podává dodavatel 
operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin 
posledního pracovního dne před plánovaným 
ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu 
ve svém systému zruší k požadovanému datu 
ukončení dodávky elektřiny přiřazení 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému 
subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, dotčené 
subjekty zúčtování a provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy. 
Zkrácení dodávky elektřiny znamená v 
případě smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa 
nebo předávacích míst výrobny pro TVS z 
rámcové smlouvy.“ 
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elektřiny vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro 
TVS z rámcové smlouvy. 
 
 

118 § 39 odst. 
4 

Připomínka: 
 
(4) Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení 
dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávací místě pro TVS se 
rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o prodloužení 
dodávky elektřiny v každém předávacím místě odběrného místa nebo 
každém předávacím místě pro TVS. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(4) Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení 
dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávací místě výrobny pro 
TVS se rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o 
prodloužení dodávky elektřiny v každém předávacím místě odběrného 
místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS. 
 

Ve vyhlášce se používá 
legislativní zkratka „předávací 
místo VÝROBNY pro TVS“ 
definovaná v §16b, odstavec 
2, proto doporučujeme sladit. 

Akceptováno 

119 § 39 odst. 
5 

Připomínka: 
 
(5) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 
3 zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa 
nebo předávacího místa výrobny pro TVS těm dodavatelům, u kterých 
zákazník prokazatelně odstoupil od smlouvy, a informuje o tom 
neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. 
 
Návrh na úpravu: 
 
Tento odstavec 5 odstranit bez náhrady. 
 

Nerozumíme významu tohoto 
odstavce, proč je do vyhlášky 
vložen. 
Ke změně smluv dochází 
pouze v případě dle odstavce 
následujícího, tedy §39 odst.6 
až 8: 
V situaci, kdy zákazník 
prokazatelně odstoupil podle 
11a odst. 2 energetického 
zákona nebo smlouvu 
vypověděl podle § 11a odst. 3 
energetického zákona, měl by 
zákazník tuto skutečnost 
doložit „původnímu“ 
dodavateli, od kterého 
požaduje pokračování 

Akceptováno 
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dodávky. Tento „původní“ 
dodavatel pak podává žádost o 
prodloužení dodávky 
operátorovi trhu (a to 
nejpozději do 12.00 hodin 
pracovního dne přede dnem 
ukončení dodávky). Pokud 
budou splněny podmínky pro 
toto prodloužení dodávky, 
dojde k prodloužení dodávky a 
operátor trhu neprodleně o této 
skutečnosti informuje 
dodavatele, příslušný subjekt 
zúčtování a dotčeného 
provozovatele přenosové nebo 
distribuční soustavy. A 
zároveň zruší přiřazení 
předávacího místa odběrného 
místa případnému budoucímu 
dodavateli a SZ. 
Toto však již je řešeno v §39, 
odstavcích 6 až 8. 
 
Jiná situace zřejmě ani nastat 
nemůže, proto nerozumíme 
významu tohoto odstavce, 
proč je do vyhlášky vložen. 
Žádáme o bližší vysvětlení, na 
jakou situaci se má toto 
ustanovení vztahovat a jak 
s ním má operátor trhu 
pracovat. Resp. pokud bylo 
vložení tohoto odstavce 
zamýšleno s cílem podchytit 
případy popsané výše 
(červeně), je pak tento 
odstavec zřejmě nadbytečný. 
Tato připomínka je zásadní. 
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120 § 41 odst. 

1 
Připomínka: 
 
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne 
následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením 
typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, které 
byly v rámci intervalu pro zpracování podle jiného právního předpisu7) 
se statusem neaktivní, bez elektroměru a předávacích míst odběrného 
místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje 
potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. 
Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, 
jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou 
připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého 
pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin 
patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným 
účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou 
v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením 
typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne 
následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za 
jejich zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa k  
předávacím místům odběrného místa zákazníka s měřením typu A 
nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, které byly která 
byla v rámci intervalu pro zpracování podle jiného právního předpisu7) 
se statusem neaktivní nebo bez elektroměru a předávacích míst 
odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého 

Původně navrhovaná 
formulace byla v první větě 
nesrozumitelná, proto byla 
přeformulována. 
Dále zrušen odkaz na jiný 
právní předpis, protože se 
jedná o předávací místa se 
změněným statusem, což řeší 
§17 této vyhlášky. Není proto 
potřeba se odkazovat na jiný 
právní předpis. 
 

Akceptováno s úpravou 
 
Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční 
soustavy zasílá prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu po skončení 
kalendářního měsíce do 18.00 hodin 
sedmého pracovního dne následujícího 
měsíce registrovaným účastníkům trhu s 
elektřinou k  předávacím místům odběrného 
místa zákazníka s měřením typu A nebo B, s 
výjimkou předávacích míst odběrného místa, 
která byla v daném měsíci, za který jsou data 
předávána,  se statusem neaktivní nebo bez 
elektroměru a předávacích míst odběrného 
místa s měřením typu B připojených na 
hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k 
vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. 
Provozovatel distribuční soustavy zasílá 
takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací 
místa odběrného místa s měřením typu B jsou 
připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 
18.00 hodin desátého pracovního dne 
následujícího měsíce. Provozovatel 
přenosové nebo distribuční soustavy zasílá 
prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu po skončení kalendářního 
měsíce do 18.00 hodin patnáctého 
pracovního dne následujícího měsíce 
registrovaným účastníkům trhu s elektřinou 
za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v 
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napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 
služeb. 
Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, 
jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou 
připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého 
pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin 
patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným 
účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou 
v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením 
typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb. 
 

odběrném místě nebo za předávací místo 
výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B 
údaje potřebné k vyúčtování dodávky 
elektřiny a souvisejících služeb.“ 
 

121 § 44 odst. 
8 

Připomínka: 
 
 
Návrh na úpravu: 
 
Přidat nový bod 8 do §44: 
(8) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v 
každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro 
předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v 
každém předávacím místě výrobny pro TVS. 
 

I v jiných paragrafech této 
vyhlášky je uváděno, že 
podanou žádostí se rozumí 
žádost v každém předávacím 
místě odběrného místa. Proto 
navrhujeme pro přehlednost 
toto uvést i v tomto paragrafu. 
 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
 
„(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění 
služby přenosové nebo distribuční soustavy a 
žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého 
odběrného místa nebo předávacího místa 
výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření 
smlouvy o zajištění služby přenosové nebo 
distribuční soustavy a žádost o zahájení 
dodávky u nově vzniklého odběrného místa v 
každém předávacím místě odběrného místa 
nebo každém předávacím místě výrobny pro 
TVS.“ 
 

122 § 46 odst. 
8 

Připomínka: 
(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již 
existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje podle 
ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele.  

Původní odstavec 8 je nutné 
škrtnout celý. Postup u již 
existujících předávacích míst 
výroben je totiž popsán v další 
větě, do které bylo navíc 

Akceptováno s úpravou 
 

Navrhované znění předmětného odstavce 
bude upraveno následovně: 
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(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování v předávacím 
místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy se 
postupuje podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny 
dodavatele nebo subjektu zúčtování obdobně. Při změně dodavatele v 
předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční 
soustavy dochází ke změně dodavatele ve všech předávacích místech 
výrobny určených pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy. 
 
Návrh na úpravu: 
 
(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již 
existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje podle 
ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele.  
(8) Při změně dodavatele, nebo změně subjektu zúčtování, změně typu 
smlouvy, prodloužení a zkrácení dodávky v předávacím místě 
výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy se 
postupuje podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces některé 
z výše uvedených změn změny dodavatele nebo subjektu zúčtování 
obdobně. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro 
dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy dochází ke změně 
dodavatele ve všech předávacích místech výrobny určených pro 
dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy. 
 

doplněno, že se postupuje 
obdobně i při prodloužení, či 
zkrácení dodávky a změně 
typu smlouvy u výroben. 
 

„(8) Při změně dodavatele, změně subjektu 
zúčtování, změně typu smlouvy, v případě 
zkrácení a prodloužení dodávky nebo 
v případě zkrácení přenesení odpovědnosti za 
odchylku v předávacím místě výrobny pro 
dodávku do přenosové nebo distribuční 
soustavy se postupuje podle ustanovení této 
vyhlášky upravujících proces změny 
dodavatele, změny typu smlouvy, zkrácení a 
prodloužení dodávky nebo zkrácení 
přenesení odpovědnosti za odchylku 
obdobně. Při změně dodavatele v předávacím 
místě výrobny pro dodávku do přenosové 
nebo distribuční soustavy dochází ke změně 
dodavatele ve všech předávacích místech 
výrobny určených pro dodávku do přenosové 
nebo distribuční soustavy.“ 

 

123 §47 Připomínka: 
 
(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo 
převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu zúčtování 
nebo ke změně dodavatele na odběrných místech, předávacích místech 
výrobny elektřiny nebo místech určených k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen 
„hromadný převod míst“), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na 
něhož mají být odběrná místa, předávací místa výrobny elektřiny nebo 
místa určená k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy převedena, žádost o hromadný převod operátorovi trhu 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu. 

Doplněna korekce textu 
odstavců 1 a 2 tak, aby 
odpovídala používané 
legislativní zkratce 
„hromadný převod míst“, resp. 
používané formulaci „místo 
určené k evidenci ztrát“. 
V následujících odstavcích 
§47, by také mohla být použita 
legislativní zkratka 
„hromadný převod míst“ 
následovně: 
§47, odst. (4) O obdržení 
žádosti o hromadný převod 

Akceptováno s úpravou 
 

Ustanovení odstavce 1 a 2 zní: 
 
„((1) V případě, že v souvislosti s přeměnou 
obchodní korporace nebo převodem závodu 
nebo jeho části dochází ke změně subjektu 
zúčtování nebo ke změně dodavatele na 
odběrných místech, předávacích místech 
výrobny pro TVS, předávacích místech 
výrobny elektřiny určených pro dodávku do 
soustavy nebo místech určených k evidenci 
ztrát provozovatele přenosové nebo 
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(2) Žádost o hromadný převod míst obsahuje: 

a) den požadovaného hromadného převodu míst účastníků trhu s 
elektřinou, 

b) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého má být 
hromadný převod míst proveden, 

c) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého má být 
hromadný převod míst proveden, 

d) určení, zda je předmětem hromadného převodu míst změna subjektu 
zúčtování nebo změna dodavatele nebo obojí, 

e) seznam odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst 
výrobny elektřiny nebo míst k evidenci ztrát provozovatele přenosové 
nebo distribuční soustavy určených k hromadnému převodu, 

f) písemný doklad o přeměně obchodní korporace a 

g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy, k níž jsou odběrná místa s jejich předávacími 
místy nebo předávací místa výrobny elektřiny připojena, a přebírajícím 
subjektem, nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi 
dotčeným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni převodu. 

Návrh na úpravu: 
 
(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo 
převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu zúčtování 
nebo ke změně dodavatele na odběrných místech, předávacích místech 
výrobny elektřiny nebo místech určených k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen 

míst odběrných míst, 
předávacích míst nebo míst 
určených k evidenci ztrát 
operátor trhu informuje 
prostřednictvím svého 
informačního systému 
všechny dotčené dodavatele, 
subjekty zúčtování a 
provozovatele distribučních 
soustav nebo provozovatele 
přenosové soustavy. 
 
§47, odst. (5) V případě, že 
subjekt zúčtování nebo 
dodavatel, ze kterého má být 
hromadný převod míst 
proveden, vyjádří v 
informačním systému 
operátora trhu souhlas s 
požadovaným hromadným 
převodem odběrných a 
předávacích míst na základě 
údajů uvedených v požadavku 
podle odstavce 1, operátor trhu 
provede v informačním 
systému operátora trhu změnu 
dodavatele nebo subjektu 
zúčtování na základě 
požadavku podle odstavce 2 
písm. d) u všech jednotlivých 
odběrných míst s jejich 
předávacími místy, 
předávacích míst výrobny 
elektřiny nebo míst určených k 
evidenci ztrát provozovatele 
přenosové nebo distribuční 
soustavy registrovaných v 
informačním systému 

distribuční soustavy (dále jen „hromadný 
převod míst“), podává subjekt zúčtování 
nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná 
místa, předávací místa výrobny elektřiny 
nebo místa určená k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy převedena, žádost o hromadný 
převod míst operátorovi trhu prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu. 
 (2) Žádost o hromadný převod míst 
obsahuje:  
a) den účinnosti požadovaného hromadného 
převodu míst účastníků trhu s elektřinou,  
b) identifikaci subjektu zúčtování nebo 
dodavatele, ze kterého má být hromadný 
převod míst proveden,  
c) identifikaci subjektu zúčtování nebo 
dodavatele, na kterého má být hromadný 
převod míst proveden,  
d) určení, zda je předmětem hromadného 
převodu míst změna subjektu zúčtování nebo 
změna dodavatele nebo obojí,  
e) seznam odběrných míst s jejich 
předávacími místy, předávacích míst výrobny 
pro TVS, předávacích míst výrobny elektřiny 
určených pro dodávku do soustavy nebo míst 
určených k evidenci ztrát provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy 
určených k hromadnému převodu,  
f) písemný doklad o přeměně obchodní 
korporace a  
g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění 
služby přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy mezi provozovatelem přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy a 
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„hromadný převod míst“), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na 
něhož mají být odběrná místa, předávací místa výrobny elektřiny nebo 
místa určená k evidenci ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy převedena, žádost o hromadný převod míst operátorovi trhu 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu. 
 
(2) Žádost o hromadný převod míst obsahuje: 
a) den účinnosti požadovaného hromadného převodu míst účastníků 
trhu s elektřinou, 
b) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého má být 
hromadný převod míst proveden, 
c) identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého má být 
hromadný převod míst proveden, 
d) určení, zda je předmětem hromadného převodu míst změna subjektu 
zúčtování nebo změna dodavatele nebo obojí, 
e) seznam odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst 
výrobny elektřiny nebo míst určených k evidenci ztrát provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy určených k převodu v rámci 
hromadného hromadnému převodu míst, 
f) písemný doklad o přeměně obchodní korporace a 
g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy 
nebo distribuční soustavy mezi 
provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, k níž 
jsou odběrná místa s jejich předávacími místy nebo předávací místa 
výrobny elektřiny nebo místa určená k evidenci ztrát provozovatele 
přenosové nebo distribuční soustavy připojena, a přebírajícím 
subjektem, nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi 
dotčeným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční 
soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni účinnosti 
hromadného převodu míst. 
 

operátora trhu, kterých se 
hromadný převod míst 
dotýká. Operátor trhu provede 
tuto změnu s účinností od 
termínu uvedeného v odstavci 
2 písm. a). 
 
§47, odst. (7) Při hromadném 
převodu odběrných a 
předávacích míst se 
ustanovení o změně 
dodavatele podle § 33 až 38 
nepoužijí. 
 

přebírajícím subjektem k převáděným 
odběrným místům s jejich předávacími místy, 
předávacím místům výroben pro TVS nebo 
místům určeným k evidenci ztrát 
provozovatele přenosové nebo distribuční 
soustavy, nebo prohlášení o skutečnosti, že 
tato smlouva bude mezi dotčeným 
provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy a přebírajícím subjektem 
uzavřena ke dni účinnosti hromadného 
převodu míst. 

124 § 66 Připomínka: 
 
Návrh na úpravu: 
 
Do §66 vložit jako nový bod další přechodné ustanovení 
s následujícím textem: 

Důvodem je, že s účinností od 
1.1.2021 nová vyhláška o 
měření č.359/2020 Sb. zavádí 
u typu měření C kategorie 
měření C4 (platná bude od 
1.1.2021) a kategorie měření 

Neakceptováno 
 

Navrhovaná úprava ustanovení nemá 
charakter přechodného ustanovení, a 
doplňování právních předpisů o ustanovení 
obdobného charakteru je v rozporu 
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(2) Veškerá měření kategorie C4 dle vyhlášky č.359/2020 Sb. o 
měření elektřiny jsou pro účely této vyhlášky považována za 
měření typu C, a to až do 30.6.2024; 
 

C1-C3 (platné budou až od 
1.7.2024). Nicméně vyhláška 
o pravidlech trhu s elektřinou 
ani zúčtovací vyhláška 
s kategoriemi měření typu C 
žádným způsobem nepracují, 
resp. pojem kategorie měření 
tato vyhláška o pravidlech trhu 
vůbec nezná. 
Z novely vyhlášky č. 359 / 
2020 Sb. o měření elektřiny, 
ani z textu této připravované 
novely vyhlášky o pravidlech 
trhu s elektřinou tedy 
nevyplývají žádné 
instrukce/povinnosti, jak 
s novou kategorií měření C4 
pracovat.  Vyhláška o 
pravidlech trhu PTE pojem 
„kategorie měření“ vůbec 
nezná, vyskytuje se v ní pouze 
pojem „typ měření“. 
Proto by bylo vhodné na 
legislativní úrovni zafixovat 
pro jednotlivé kategorie 
měření (C1 až C4) mj.: 

• Způsob a rozsah 
zasílání dat 

• Fakturaci konečným 
zákazníkům vazba na 
DUF / ELFA 

• Způsob zpracování 
dat v agregaci 
a clearingu 

Jelikož toto už se v aktuální 
novele nestihne, bylo by 

s obecnými požadavky na tvorbu právních 
předpisů. 
 
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, 
aplikuje typy měření, které jsou platné dle 
v současné době platné právní úpravy (viz. 
vyhláška č. č.359/2020 Sb. o měření 
elektřiny). Tato vyhláška stanovuje typ 
měření typu C, přičemž pro toto měření platí 
do 30. 6. 2024 charakteristiky, které 
odpovídají typu měření C, kategorii C4. Od 
data 1. 7. 2024 se typ měření C rozšíří o nové 
charakteristicky a měření typu C bude 
odpovídat charakteristice měření typu C, 
kategorie C1 až C4.  
 
Bráno optikou vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou stále platí měření typu C, přičemž 
procesy vázané na typy měření bude nutné 
uvést do souladu s charakteristikami C1 až C4 
nejpozději do 30. 6. 2024. Pro tyto účely 
nepovažujeme za nutné zavádět nové 
přechodné ustanovení. 
 
Současně by tímto ustanovením došlo 
k úpravě nebo výkladu jiného právního 
předpisu. 
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vhodné jako provizorní řešení 
ve vyhlášce o PTE mít alespoň 
text v přechodném ustanovení, 
z něhož bude zřejmé, že 
všechna měření C4 dle 
vyhlášky o měření budou do 
30.6.2024 považována za 
měření typu C, a bude se k nim 
přistupovat stejně jako 
k měřením typu C.  
Termín do 30.6.2024 je 
stanoven proto, že účinnost 
C1, C2 a C3 začíná dle 
vyhlášky o měření až od 
1.7.2024. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

125 Příloha č. 
6 

Připomínka: 
 
- D25d; D26d, D27a 
 
Návrh na úpravu: 
 
- D25d; D26d, D27ad 
 

Opravit označení distribuční 
sazby u třídy 5 na D27d 
(místo D27a). Pravděpodobně 
překlep, korektní distribuční 
sazba je D27d.  
 

Akceptováno 

126 Příloha č. 
9 a 10 
(řádek 
13a až 
13d) 

Připomínka: 
 
Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě pro 
technologickou vlastní spotřebu (z řádku 12a). 
 
Návrh na úpravu: 
 
Z toho odběr elektřiny z přenosové soustavy v předávacím místě pro 
technologickou vlastní spotřebu (z řádku 12a). 
 
 

Formulace, v níž je přidáno „v 
předávacím místě“ je podobná 
definici „předávací místo 
určené pro TVS“ - viz 16a 
odstavec 2. Zde se ale uvádí 
celková technologická vlastní 
spotřeba, nezávisle, jestli do 
výrobny natekla 
prostřednictvím předávacího 
místa určeného výhradně pro 
TVS.  Uvedené upřesnění 

Akceptováno 
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přispěje k větší 
srozumitelnosti tohoto bodu. 
 

 
127 Příloha č. 

11 a 12 
(řádek 4a 

až 4d) 

Připomínka: 
 
Odběr elektřiny výroben elektřiny v předávacích místech pro 
technologickou vlastní spotřebu 
 
Návrh na úpravu: 
 
Odběr elektřiny výroben elektřiny v předávacích místech pro 
technologickou vlastní spotřebu. 
 

Formulace, v níž je přidáno „v 
předávacím místě“ je podobná 
definici „předávací místo 
určené pro TVS“ - viz 16a 
odstavec 2. Zde se ale uvádí 
celková technologická vlastní 
spotřeba, nezávisle, jestli do 
výrobny natekla 
prostřednictvím předávacího 
místa určeného výhradně pro 
TVS.  Uvedené upřesnění 
přispěje k větší 
srozumitelnosti tohoto bodu. 
 

Akceptováno 

128 Příloha č. 
11 a 12 

 

Připomínka: 
 
11-Elektřina odebraná na krytí ztrát v distribuční soustavě  
 
Návrh na úpravu: 
 
11-Elektřina odebraná spotřebovaná na krytí ztrát v distribuční 
soustavě 
 

U položky č. 11 výkazů dle 
přílohy číslo 11 a 12 žádáme 
vrátit původní znění, protože 
elektřina na krytí ztrát 
v distribuční soustavě je dle 
našeho názoru spotřebována, 
nikoliv odebrána. 
 

Akceptováno 

129 § 20 a 21 Připomínka: 
 
Je nutné rozhodnout, který subjekt má právo na předávání předběžných 
hodnot dodávek a odběrů operátorovi trhu. Tzn. zda toto právo má 
subjekt zúčtování nebo provozovatel distribuční soustavy.  
V předloženém návrhu vyhlášky dochází ke křížení tohoto práva, což 
je nežádoucí. Mohlo by tím docházet k vzájemnému přepisování těchto 
hodnot různými subjekty (SZ vs.PDS) … 
Např. §20, odst.1, písm. b, obsahuje text: 

 K § 20 - akceptováno s úpravou 
 
S ohledem na zachováni právní jistoty u 
účastníků trhu a zajištění správného rozdělení 
odpovědnosti za předávána data pro 
zúčtování odchylek bude předmětné 
ustanovení upraveno následovně. 
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(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 
11.00 hodin za každou jím provozovanou distribuční soustavu ….  
….b) předběžné hodnoty 
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben 
elektřiny s měřením typu B, 
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s 
měřením typu B, 
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s 
měřením typu B, 
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou 
elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B, 
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 s 
měřením typu B  
 
za každou obchodní hodinu předcházejícího dne. 
 
A §21, odst.1, obsahuje text: 
1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 
hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh za každou 
obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých odběrných místech, 
předávacích místech výrobny pro TVS a předávacích místech výroben 
elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt 
zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. 
 
Návrh na úpravu: 
Nabízíme 2 varianty možného řešení: 
Varianta 1: 
Křížení zaslaných predikovaných hodnot by mohla vyřešit např. 
úprava, že by se právo předávat operátorovi trhu předběžná data B-
měření přidělilo pouze subjektu zúčtování, který by měl znát chování 
odběratele. Nicméně subjekt zúčtování nemůže předávat předběžná 
data dodávek a odběrů v předávacích místech mezi soustavami 
(nepřebírá v těchto místech odpovědnost za odchylku, z toho důvodu 
by toto právo mělo zůstat ponecháno provozovateli DS. 
Tzn. možná úprava by mohla být následovná: 
1) odstranit v §20, odst.1, písm. b, text: 
….b) předběžné hodnoty 

„(1) Provozovatel distribuční soustavy 
předává operátorovi trhu denně do 11.00 
hodin za každou jím provozovanou distribuční 
soustavu a za obchodní hodiny 
předcházejícího dne 
 
a) skutečné hodnoty  
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech výroben elektřiny s 
měřením typu A,  
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst 
zákazníků s měřením typu A,  
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
místech měření mezi jednotlivými regiony 
typových diagramů nebo předávacích 
místech mezi distribučními soustavami s 
měřením typu A,  
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech odběrných míst s 
výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 
energetického zákona s měřením typu A,  
5. dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v 
bodech 1 až 4 s měřením typu A,  
  
b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů 
elektřiny v jednotlivých místech měření mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů 
nebo předávacích místech mezi distribučními 
soustavami s měřením typu B.“ 
 
K § 21 – akceptováno s úpravou 
 
Ustanovení § 21 budou upraveny v souladu 
s výše uvedenými úpravami § 20. 
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1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben 
elektřiny s měřením typu B, 
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s 
měřením typu B, 
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s 
měřením typu B, 
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou 
elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B, 
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 s 
měřením typu B  
 
Tento text nahradit textem:   
… b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých 
předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo 
distribučními soustavami s měřením typu B. 
 
2) POZOR: věta „za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.“ 
musí po odstranění textu v odstavci §20, odst.1, zůstat!!! 
 
3) přepsat text §21, odst.1 na text: 
Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 
hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh za každou 
obchodní hodinu předcházejícího dne v jednotlivých odběrných místech, 
předávacích místech výrobny pro TVS a předávacích místech výroben 
elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt 
zúčtování převzal odpovědnost za odchylku. 
Varianta 2: 
Křížení zaslaných predikovaných hodnot by mohla vyřešit např. 
úprava, že by se právo předávat operátorovi trhu předběžná data 
přidělilo pouze subjektu zúčtování, který by měl znát chování 
odběratele. Předběžná data dodávek a odběrů v předávacích místech 
mezi soustavami by předávána nebyla, protože se v současné praxi 
dlouhodobě nezasílají. Tudíž tato možnost je dlouhodobě nevyužívána, 
navrhujeme tedy její odstranění. 
Tento návrh by ukončil možnost zasílat předběžná data B-měření a 
výrobních C-měření provozovatelům distribučních soustav a toto právo 
by ponechal pouze subjektům zúčtování. V případě, že nebudou 
předána operátorovi trhu skutečná data z měření, může SZ zaslat 
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operátorovi trhu předběžná data B-měření a výrobních C-měření.  
Pokud operátor trhu neobdrží ani skutečná měřená data, ani předběžná 
data, výpočet náhradních hodnot je pak řešen v §21, ods.2 (OPM B) a 
odst.4 (výrobní OPM C) 
Tzn. možná úprava by mohla být následovná: 
 
1) odstranit v §20, odst.1, písm. b, text: 
….b) předběžné hodnoty 
1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben 
elektřiny s měřením typu B, 
2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s 
měřením typu B, 
3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi 
jednotlivými regiony typových diagramů nebo distribučními soustavami s 
měřením typu B, 
4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech s výrobnou 
elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B, 
5. odběrů elektřiny za ostatní odběrná místa neuvedená v bodech 1 až 4 s 
měřením typu B  
 
 
2) POZOR: věta „za každou obchodní hodinu předcházejícího dne.“ musí po 
odstranění textu v odstavci §20, odst.1, zůstat!!! 
3) odstranit v §20 odstavce 2, 3 a 4 
4) v §21 přidat za odstavec 1 nový odstavec 2  
(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle §20 odstavce 5 nebo §21 
odstavce 1, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako 
průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných 
kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému 
operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje za toto časové období, 
použije pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. 
POZOR: V případě přečíslování po odstranění odstavců dle bodu 3 bude v 
§20 bude první věta v §21, odst.2 znít: 
(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle §20 odstavce 2 nebo §21 
odstavce 1, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr 
skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných kalendářních 
dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud 
operátor trhu nemá údaje za toto časové období, použije pro vypořádání 
odchylek hodnoty rovny nule 
Touto úpravou by se zodpovědnost za zaslání předběžných dat přenesla 
plně na subjekt zúčtování.  
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130 § 68 Připomínka: 
 
Obecně je nutno při návrzích legislativních změn ať ve stávajících 
legislativních předpisech nebo tvorbě nových pamatovat na to, že 
účastníci trhu musí legislativní změny promítnout do svých procesů a 
IT systémů, což může být v některých případech časově a finančně 
náročné.  
V případě této předkládané novely se domníváme, že uvedené změny 
vyžadují minimálně čas na úpravu těchto procesů a IT systémů 
v rozsahu 6 – 12 měsíců od vydání příslušné novely ve Sbírce zákonů. 
Vzhledem k navrhovaným úpravám a jejich dopadům na nastavené 
procesy u účastníků trhu a operátora trhu proto považujeme za vhodné, 
a tímto i žádáme, stanovit účinnost novely vyhlášky min. k 1. 7. 
2021, za předpokladu, že bude novela vyhlášky vydána Sbírce 
zákonů nejpozději k 1. 1. 2021. Případně by měla být účinnost 
stanovena později, v případě, že novela vyhlášky bude vydána po 1. 1. 
2021.  
Obecně se diskutovaným změnám (po zapracování výše uvedených 
připomínek) nebráníme, nicméně požadovat po účastnících trhu, aby 
nastavili své procesy a upravili příslušné IT systémy v rozsahu dnů, 
resp. jednotek týdnů po vydání novely vyhlášky ve Sbírce zákonů se 
může negativně projevit při zpracováních denních (v mnoha případech 
automatizovaných) agend na trhu s elektřinou.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 
 

Vyhláška je navrhována s různými 
účinnostmi, a to zejména z toho důvodu, že u 
některých postupů se předpokládá dopad na 
interní postupy účastníků trhu a bude nutné 
uvést tyto postupy do souladu. Konkrétně se 
navrhuje u vybraných ustanovení, u kterých 
dochází ke změnám vyvolaných úpravou 
postupu registrace odběrných míst a 
předávacích míst, odložení účinnosti k 1. 1. 
2022. 

131 Obecná Připomínka: 
 
Riziko nesouladu navrhovaných změn v rámci 
novely vyhlášky  
Dovolujeme si upozornit, že některé z navrhovaných změn v rámci 
předložené novely nemusí být konzistentní napříč jednotlivými 

 Připomínka je vypořádána u jednotlivých 
připomínkovaných částí, viz. konkrétní návrhy 
navrhovatele. 
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paragrafy vyhlášky a mohou způsobit problémy při jejich aplikaci. 
Příkladem takovýchto změn jsou:  
1) křížení práva na předávání předběžných hodnot dodávek a odběrů 
operátorovi trhu, které např. u odběrného místa s měřením B je 
přiděleno dvěma různým účastníkům (PDS vs.SZ). Konkrétně dle §20, 
odst.1, písm. b) provozovateli distribuční soustavy, ale dle §21, odst.1 
subjektu zúčtování. Viz obecná připomínka č.27 nebo 
2) proces změny dodavatele je koncipován tak, že probíhá po 
jednotlivých předávacích místech, ale v některých předložených 
ustanoveních, je navrhováno, že např. „žádost o změnu dodavatele má 
obsahovat výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS“, což není 
žádoucí. Žádost o změnu dodavatele musí být vždy podána ke každému 
předávacímu místu výrobny pro TVS samostatně, nikoli výčtem 
(souhrnně). Viz připomínka např. č.8 k §33, odst.4, písm. f). 
Doporučujeme toto mít na paměti nejen při návrhu této novely z tohoto 
pohledu, ale i při zapracování připomínek. Každá navržená změna by 
proto měla být pečlivě zvážena nejen z pohledu daného paragrafu, ale i 
přesahu do jiných částí vyhlášky, resp. souvisejících procesů, a upravit 
i části, které na možnou změnu v jiných paragrafech navazují nebo s ní 
přímo či nepřímo souvisí.   
 
Návrh na úpravu: 
 

132 Obecná Připomínka: 
 
Návrh změn reflektující zavedení 15min zúčtovací 
periody v návaznosti na Vyhlášku č. 359/2020 
 
S ohledem na vydání vyhlášky č. 359/2020 o měření upozorňujeme na 
nutnost promítnutí některých dopadů této vyhlášky o měření na budoucí 
procesy na trhu s elektřinou, byť s odloženou účinností. Mimo výše 
uvedenou připomínku (viz připomínka č. 22) se jedná také o 
zapracování návrhu změn reflektujících zavedení 15 min zúčtovací 
periody (např. i v souvislosti se zavedením vyhodnocovacího intervalu 
v rozsahu 15 min. a zasíláním příslušných měřených dat do systému 
operátora trhu).  

 Respektujeme připomínku navrhovatele a 
k tomu dodáváme, že problematika zavedení 
15min. intervalu pro zúčtování odchylek 
(včetně harmonogramu), byla s účastníky 
trhu diskutována v rámci pracovní skupiny 
NAP SG. Tudíž účastníci trhu jsou o 
harmonogramu informováni. 
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V návaznosti na výše uvedenou připomínku č. 27 upozorňujeme, že se 
jedná o zásadní změny nejen na trhu s elektřinou, ale i s dopadem na 
procesy a IT systémy účastníků trhu. Přestože je zavedení 15 min 
zúčtovací periody a nových typů měření (C1, C2, C3) plánováno na 1. 
7. 2024, účastníci trhu by měly znát nejpozději k 1. 1. 2022 rozsah 
očekávaných změn na trhu s elektřinou promítnutých ve vyhlášce o 
pravidlech trhu s elektřinou, která reflektuje i Vyhlášku č. 359/2020 o 
měření pro účinné a spolehlivé nastavení svých systémů a procesů na 
trhu s elektřinou.  
Nejpozději k 1. 1. 2022 by tedy měla být vydána ve Sbírce zákonů 
nová vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou, která zavedení 15 min zúčtovací 
periody do podmínek trhu s elektřinou v ČR s odloženou účinností 
k 1. 7. 2024 implementuje.    
Tato připomínka je zásadní.  
 
Návrh na úpravu: 
 

133 Obecná Připomínka: 
 
Úprava způsobu stanovení zúčtovací ceny odchylky 
v návaznosti na Nařízení Komise (EU) č. 2017/2195 
Upozorňujeme na nutnost zapracovat v průběhu roku 2021 dopady 
Nařízení Komise (EU) č. 2017/2195 na stanovení zúčtovací ceny 
odchylky, a to k 1. 1. 2022 a nezbytného přechodu na jednotnou 
zúčtovací cenu odchylky nejpozději k 1. 1. 2024. I zde, nejen 
v návaznosti na výše uvedenou připomínku č. 27, vnímáme potřebu 
(přestože se jedná o delší časový horizont implementace) časového 
aspektu nutných úprav procesů a informačních systémů na straně 
účastníků trhu.      
S ohledem na nutnost implementace příslušných změn je nutné vydání 
příslušné novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou, ve Sbírce zákonů nejpozději k 1. 7. 2021 
(s předpokládanou účinností od 1.1.2022), aby bylo možno příslušné 
změny při stanovení zúčtovací ceny odchylky úspěšně 
implementovat s účinností k 1. 1. 2022. 
  

 Respektujeme připomínku navrhovatele a 
k tomu dodáváme, že problematika způsob 
stanovení zúčtovací ceny odchylky (včetně 
harmonogramu zavedení) v souladu 
s Nařízením Komise (EU) č. 2017/2195, je již 
odborně diskutována v rámci pracovního 
týmu ERU/ČEPS/OTE. 
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V r.2021 by bylo také vhodné zahájit přípravu změn na 
implementaci jednotné zúčtovací ceny odchylky, tak aby mohla být 
zavedena s účinností nejpozději od 1.1.2024. I zde je nutné vyhlášku 
upravující způsob stanovení jednotné zúčtovací ceny odchylky vydat ve 
Sbírce zákonů minimálně s ročním předstihem před požadovanou 
účinností s ohledem na časovou náročnost implementace v IT 
systémech jednotlivých účastníků trhu. 
 
Návrh na úpravu: 
 

134 § 54 odst. 
4 

Připomínka: 
 
(4) Výrobce druhé kategorie 
a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou 
výrobnu elektřiny, 
 
Návrh na úpravu: 
 
(4) Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena mezi 
fázemi 1 kV a vyšší, sjednává a hradí platbu za rezervovanou 
kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny. Nesjednává 
rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pouze 
pro předávací místo výrobny pro TVS, nebo jehož výrobna elektřiny je 
připojena mezi fázemi nižší než 1 kV, nehradí platbu za rezervovaný 
příkon pouze pro předávací místo výrobny pro TVS. 
 

Ve vyhlášce musí být 
povinnost výrobce explicitně 
uvedena, aby se nemusela 
dovozovat z ostatního textu 
odstavce. 
 

Neakceptováno 
 

Domníváme se, že vyhláška by neměla 
explicitně stanovovat povinnosti. 
Domníváme se, že toto přísluší zákonu.  
 
Cílem daného ustanovení (obdobně i celého § 
54) je stanovit a vymezit podmínky, kdy může 
výrobce elektřiny se statusem výrobce 2 
kategorie žádat o úlevu na rezervované 
kapacitě.  

135 Příloha č. 
6 

Připomínka: 
 

8 

Odběratel 
kategorie 
D 

 - odběr pro 
veřejné 
osvětlení  - C62d 

 
 
Návrh na úpravu: 
 

Opravit typ zákazníka u třídy 8 
na odběratele kategorie C 
(místo D). Pravděpodobně 
překlep, korektní kategorie 
odběratele pro veřejné 
osvětlení je C. 
 

Akceptováno 
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8 

Odběratel 
kategorie 
C 

 - odběr pro 
veřejné 
osvětlení  - C62d 

 
 

136 Bod 5 Připomínka: 
 
Doporučujeme uvést tento bod v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) tak, 
aby předmětné poznámky pod čarou č. 7 a 8 navazovaly na normativní 
text v uvozovkách, tedy aby byly uvedeny pod čarou za ustanovením § 
16c odst. 5, např. takto: 
„… 

(5) Pokud je k distribuční soustavě připojena zahraniční 
distribuční soustava, která není připojena k elektrizační soustavě státu, 
na jehož území se nachází, provozovatel distribuční soustavy 
zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující distribuční 
soustavu se zahraniční distribuční soustavou. Pro účely registrace v 
systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B. 
___________________ 
7) Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 
8) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora 
trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných 
zdrojích energie (registrační vyhláška).“. 
 
Obdobně doporučujeme upravit poznámku pod čarou č. 9 (stávající 
novelizační bod 93). 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

137 Bod 82 až 
89 

Připomínka: 
 

 Akceptováno 
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vzhledem k tomu, že se všechny uvedené novelizační body věnují 
úpravě ustanovení § 44, doporučujeme jedním novelizačním bodem 
uvést nové znění § 44 včetně nadpisu, a to především z důvodu 
přehlednosti. Obdobnou úpravu doporučujeme provést u novelizačních 
bodů 96 až 102 (změny týkající se ustanovení § 47). 
 
Návrh na úpravu: 
 

138 Bod 91 Připomínka: 
 
doporučujeme uvést např. celé znění ustanovení § 45 odst. 5, stávající 
návrh novelizačního bodu 91, respektive jeho druhá část (číslo „10.00“ 
se nahrazuje číslem „10.15“) provede totiž změnu i v nově vkládaném 
textu, tedy číslo „10.00“ bude změněno v celém odstavci 5 na číslo 
„10.15“. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

139 Bod 121 a 
122 

Připomínka: 
 
doporučujeme novelizační bod 122 zrušit a zamýšlenou úpravu provést 
přímo novelizačním bodem 121, který obsahuje nové znění přílohy č. 
5. 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Neakceptováno 
 

Uvedené body mají navrhovanou odlišnou 
účinnost. 

 

140 Bod 123 Připomínka: 

Na konci tohoto novelizačního bodu doporučujeme uvést nejprve 
uvozovky  
a pak tečku, nikoliv obráceně tak, jak je v návrhu uvedeno. 
 
 
Návrh na úpravu: 
 

 Akceptováno 

141 Účinnost Připomínka:  Akceptováno 
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doporučujeme slovo „které“ nahradit slovem „která“ (ustanovení, 
která). 
 
Návrh na úpravu: 
 

 

2.8 Ministerstvo financí 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
142 Obecná Připomínka: 

 
1) Namísto úpravy stávající vyhlášky č. 408/2015 Sb. 

doporučujeme navrhované změny zapracovat do právního 
řádu formou vydání nové vyhlášky. Toto doporučení 
odůvodňujeme rozsahem předložené novely (ve které část 
bodů zahrnuje změny ve více ustanoveních), 
komplikovanými několikanásobnými změnami v číslování 
odstavců a skutečností, že jde již o třetí novelu uváděného 
předpisu. Jedná přitom o klíčový podzákonný právní 
předpis v dané oblasti a je proto třeba, aby byl pro uživatele 
jasný, jednoznačný a přehledný, což podle našeho názoru 
navrhovaná novela nesplňuje (i s ohledem na skutečnost, 
že stávající text obsahuje celou řadu rozsáhlých 
a nepřehledných ustanovení). 

 
 
Návrh na úpravu: 

 

 Neakceptováno 
 
Pomineme-li formální aspekty, to znamená, 
že jako novelu reflektuje návrh vyhlášky 
příslušný Plán legislativních prací, současně 
dále platí, že nepovažujeme návrh vyhlášky za 
nepřehledný. Počet změn může být sice na 
první pohled kvantitativně rozsáhlý, nicméně 
materiálně se dotýká jednotné problematiky, 
a to nového systému registrace předávacích 
míst a úprav souvisejících s měřením 
elektřiny. To činí novelu pro její adresáty 
zásadním způsobem předvídatelnou. 

143 § 16c, § 16a 
odst. 5, § 
16c odst. 
1/bod5 

Připomínka: 
 
2) Uvozovky a tečku na konci znění § 16c a text je třeba 

oddělit krátkou neukončenou čarou, pod kterou se uvede 
text poznámek pod čarou bez uvozujících vět „Poznámka 

 K bodu 2 – akceptováno 
 
K bodu 3 – neakceptováno 
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pod čarou č. zní:“ a uvozovek (ty zůstanou pouze na konci 
textu poznámky č. 8 před tečkou ukončující znění celého 
bodu). Obdobná připomínka platí i pro bod 93. 
 

3) Navrhované ustanovení tvoří jedno dlouhé souvětí. Text se 
tak stává velice nepřehledný a nesrozumitelný. 
Doporučujeme uvedený text přeformulovat. 

4) Doporučujeme pro větší přehlednost a jednoznačnost ve 
druhé větě vypustit slova „soustavy provozovatele“. 

 
Návrh na úpravu: 

 

Uvedené ustanovení bylo velmi složitě a 
podrobně konzultováno se zástupci 
provozovatelů lokálních distribučních 
soustav. Uvedený text je vyjednaným 
kompromisem, je obsažen již ve stávajícím 
znění vyhlášky a nezpůsobuje praktické 
problémy. 
 
K bodu 4 - akceptováno 

144 § 18 odst. 
5/bod8 

Připomínka: 
 
5) Text navrhovaného ustanovení je tvořen dlouhými 

souvětími. Stává se tak nesrozumitelný a nepřehledným. 
Materiál je třeba v tomto smyslu upravit, doporučujeme 
rozčlenění tohoto odstavce na více odstavců. 

 
Návrh na úpravu: 

 

 Neakceptováno 
 
Jedná se o komplexní pravidla, reflektující 
složitost fungování trhu s elektřinou a tomu 
odpovídá i jejich podoba. Zjednodušením by 
se degradovaly cíle právní úpravy. 

145 § 20 odst. 
1/bod 14 

Připomínka: 
 
Neoznačený text na konci odstavce doporučujeme začlenit do 
úvodního textu. Obdobná připomínka platí i pro bod 16 a 33. 
 
Návrh na úpravu: 

 

 Akceptováno 

146 § 33 odst. 
3/bod 35 

Připomínka: 
 
6) Použití formulace „žádostí se rozumí…….žádost….“ 

nepovažujeme za příliš vhodnou, doporučujeme text 
formulovat jinak, aby formulace lépe vystihovala záměr 
předkladatele. Obdobně platí i k bodu 41, 46, 64, 77. 

 

 Neakceptováno 
 
Máme za to, že formulace daných pravidel 
jsou přiléhavé. 
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Návrh na úpravu: 
 

147 § 35 odst. 
6/bod 49 

Připomínka: 
 
7) Nesouhlasíme s tím, aby neobdržení výsledku posouzení 

žádosti o změnu typu smlouvy mělo za následek 
neakceptování této žádosti jako takové. Podle našeho 
názoru by o výsledku posouzení žádosti o změnu smlouvy 
měl provozovatel informovat operátora trhu vždy. 
Dále doporučujeme daný text v zájmu přehlednosti 
rozčlenit na více odstavců – v navrženém znění je text 
nepřehledný a obtížně srozumitelný. Obdobná připomínka 
platí i pro řadu dalších ustanovení (bod 52, 70, 71). 

 
Návrh na úpravu: 

 

 K první části bodu 7 – akceptováno 
 
 
K druhé části bodu 7 – neakceptováno 
 
Jedná se o komplexní pravidla, reflektující 
složitost fungování trhu s elektřinou a tomu 
odpovídá i jejich podoba. Zjednodušením by 
se degradovaly cíle právní úpravy. 

148 § 41 odst. 
1/bod 70 a 

71 

Připomínka: 
 
8) V Platném znění s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění je chybně uvedeno datum nabytí účinnosti 
1. 1. 2020 a 1. 7. 2020, správně má být uveden rok 2021. 

 
Návrh na úpravu: 

 

 Akceptováno 

149 Přechodná 
ustanovení 

Připomínka: 
 
9) Přechodné ustanovení: Doporučujeme upravit druhou větu 

tohoto ustanovení a to následovně: „Tento výrobce oznámí 
provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy 
zařazení posuzované výrobny jako výrobce první kategorie 
a prokáže splnění rozsahu poskytovaných podpůrných 
služeb provozovateli distribuční soustavy do 31. ledna 
kalendářního roku.“ 
 

10) Z materiálu ani z důvodové zprávy není jasné, jakou formou 
výrobce oznámí zařazení …a prokáže splnění… . 

 K bodu 9 – akceptováno 
K bodu 10 - akceptováno 
 
V důvodové zprávě bude vysvětleno. 
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Doporučujeme toto doplnit buď do textu ustanovení nebo 
alespoň do důvodové zprávy. 

 
Návrh na úpravu: 

 
150 Obecná Připomínka: 

 
11) Obdržený materiál nezahrnuje předkládací zprávu. 

Doporučujeme ji vypracovat a přiložit k materiálu. 
 
Návrh na úpravu: 

 

 Akceptováno 
 
Podle Legislativních pravidel vlády se 
předkládací zpráva vypracovává pro 
předložení do LRV, při předložení do LRV tedy 
bude vyhláška předložena společně 
s předkládací zprávou. 
 

 

2.9 Ministerstvo zdravotnictví 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
151 /bod 62 Připomínka: 

V bodě 62 absentuje znak „§“ před číslem 39. 
 
Návrh na úpravu: 
-  

 Akceptováno 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 
152 /bod 121 až 

125 
Připomínka: 
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn neodpovídá 
uvedeným novelizačním bodům. Doporučujeme platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn upravit tak, aby odpovídalo 
novelizačním bodům, případně upravit novelizační body tak, aby 
odpovídaly úmyslu předkladatele uvedenému v platném znění. 
 
Návrh na úpravu: 
-  

 Akceptováno 
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2.10 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
 

Č.p §/bod Připomínka/ Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky Odůvodnění připomínky Vypořádání 

153 § 53/bod 
104-109 

Připomínka: 
Návrh úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou upravuje v 
této části postup pro sjednávání rezervované kapacity. Tento 
postup je upravován dle odůvodnění návrhu vyhlášky mimo jiné 
v důsledku vývoje na trhu s elektřinou v oblasti poskytování 
podpůrných služeb.  
 
Podle předkladatele tyto změny na trhu na straně jedné vedou 
k uvolnění podmínek (konkrétně snížení tzv. kodexového minima 
neboli limitu pro účast na trhu s podpůrnými službami) a vzniku 
nových 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 dle 
předkladatele zavedená výjimka plnit svůj původní význam, který 
spočíval v podpoře velkých systémově významných výrobních 
zdrojů elektřiny. Fakticky je tedy navrhováno přeřazení některých 
výrobců z první do druhé kategorie, u kterých vzniknou nově 
náklady na rezervaci kapacity. Tyto dodatečné náklady mohou 

 Akceptováno s úpravou 

 

Návrh § 53 odst. 1): 

 

„Pro účely této vyhlášky se za výrobce první 
kategorie považuje výrobce elektřiny, jehož 
posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do 
přenosové nebo distribuční soustavy a který 
alespoň osmdesát procent ročního množství 
elektřiny vyrobené v jím provozované 
výrobně elektřiny, sníženého o 
technologickou vlastní spotřebu elektřiny, 
dodává do přenosové nebo distribuční 
soustavy; do technologické vlastní spotřeby 
se nepočítá odběr elektřiny pro čerpání vody 
pro úschovu energie a následnou výrobu 
elektřiny. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé 
kategorie.“ 
 

Odůvodnění: 

 

Navrhovaná úprava § 53 odst. 1 mění definici 
výrobce první kategorie, kdy podmínka 
dodávky 80 a více procent vyrobené elektřiny 
do sítě zůstává a podmínka „poskytování 
podpůrných služeb na základě smlouvy 
s provozovatelem přenosové soustavy“ se 
ruší. U výrob, které v režimu výroby elektřiny 
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znamenat znevýhodnění těchto výrobců oproti těm, kteří zůstanou 
zařazeni v první kategorii.  
 
Předkladatel si je vědom, že uvedený návrh právní úpravy svými 
účinky zasahuje do právních vztahů vzniklých na základě dosavadní 
právní úpravy a proto 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, se považuje se do 31. prosince 
2025 ve vztahu k této výrobně za výrobce první kategorie, za 
splnění určitých podmínek. V opačném případě je tento výrobce 
provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy zařazen jako 
výrobce druhé kategorie. Toto přechodné ustanovení ovšem řeší 
toliko právní vztahy vzniklé na základě dosavadní právní úpravy, 
nikoliv právní vztahy budoucí. 
V odůvodnění uvedených změn zcela absentuje jakákoliv 
kvantifikace počtu subjektů, kterých by se navrhované přeřazení do 
druhé kategorie výrobců dotýkalo, ani alespoň přibližný odhad 
nákladů, kterým budou muset subjekty v důsledku toho čelit. Není 
tedy nijak hodnocen dopad na trh, a proto nelze vyloučit riziko 
negativního ovlivnění hospodářské soutěže. Odůvodnění návrhu by 
tedy mělo být podrobněji doplněno, proč je daná změna nezbytná. 
Dále by měla doplněna analýza dopadu na subjekty a na trh, která 
v odůvodnění zcela absentuje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Návrh na úpravu: 
 
-  

 

naplňují podmínku dodávky 80 procent 
elektřiny do sítě, ale s ohledem na jejich 
technologii provozu a specifické postavení 
v rámci ES ČR spotřebovávají elektřinu pro 
akumulaci potenciální energie se podmínka 
upřesňuje tak, aby nedošlo k nejasnostem. 

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 
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 
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uživatelům soustavy (někdy 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 
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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, dostáváme se na 732 již existujících 
potenciálních poskytovatelů, kdy lze očekávat 
postupný 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. Eliminujeme – li současně solární a 
větrné elektrárny, které nejsou k poskytování 
podpůrných služeb vhodné, dostáváme se na 
celkový počet 352 potenciálních výroben 
elektřiny pro poskytování podpůrných služeb. 

Výše uvedený postup společnosti ČEPS 
(snížení kodexového minima) vychází 
z legislativních změn na trhu se službami 
výkonové rovnováhy a jedná se o reakci 
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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, kdy ČEPS zaznamenala 
nedostatečnou nabídku regulační zálohy v 
každém třetím dnu a v květnu, 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 
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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 
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.   
 
Při předložení žádosti o výjimku podle čl. 6 
odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o 
vnitřním trhu s elektřinou (dále jen „Nařízení) 
na zajištění části služeb výkonové rovnováhy 
na dlouhodobé bázi (ekonomicky efektivnější 
způsob zajištění služeb) současně 
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. 
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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 současného 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 spekulativně vyhodnotil jako 
minimální. Při snížení kodexového minima na 
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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, a 
z nich 352 potenciálních poskytovatelů 
podpůrných služeb. 
 
Navrhovanou změnou ERÚ nezmenší stávající 
počet poskytovatelů těchto služeb. 
Z průzkumu ERÚ provedeného v létě 2020 
všichni poskytovatelé podpůrných služeb 
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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. 
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 352 
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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 (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. 

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. 
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