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Svaz průmyslu a dopravy předkládá připomínky k vyhlášce č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 

ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Obecná připomínka k § 16 a navazujících §§ týkajícím se odběrných a předávacích 

míst (registrace, předávaní údajů, změna dodavatele a vyúčtování) 

Znění připomínky 

Velmi oceňujeme, že návrh novely vyhlášky byl ze strany ERÚ intenzivně konzultován se zástupci účastníků 

trhu. Nicméně s politováním konstatujeme, že v řadě případů nebyly ve výsledném návrhu vyhlášky 

reflektovány odpovídající závěry z těchto konzultací. Do legislativního procesu předložené legislativní 

úpravy jsou zejména v oblasti registrace odběrných a předávacích míst (konkrétně jak se registruje odběrné 

místo k přenosové nebo distribuční soustavě, předávací místo mezi přenosovou a distribuční soustavou a 

odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou) bohužel matoucí a není jasný koncept. 

Především není zřejmé, jakého cíle zejména v této oblasti chce ERÚ dosáhnout, a to ani z důvodové zprávy 

ani z RIA.  

Návrh změny principu registrace odběrných a předávacích míst v IS OTE uvedený v návrhu novely vyhlášky 

je v současnosti nesrozumitelný nejen pro subjekty, které registraci provádějí, tj. pro provozovatele 

distribučních soustav, ale i pro subjekty, které na základě zaregistrovaných údajů v IS OTE mají získat údaje 

nezbytné pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb, nebo jakým způsobem budou fakticky 

realizovány navazující procesy jako změna dodavatele apod.  

Jako příklady nejasností lze uvést následující: 

 Mnoho nejasností je zejména u § 16, odst. 5, kde v případě výrobny, ve které se uskutečňuje jak 

odběr, tak i dodávka elektřiny, se má postupovat tak, že provozovatel má registrovat odběrné 

místo, předávací místo pro dodávku elektřiny a předávací místo odběrného místa (kolik míst se 

skutečně registruje, zejména i v případech, je-li více míst připojení a předávacích míst, jakým 

způsobem bude registrace provázána na registraci výrobny prováděnou výrobcem apod.). 

Nejasnosti jsou rovněž i v případě registrace odběrných míst s mikrozdroji.   

 Podle platného energetického zákona § 25 odst. 11 písm. l) je provozovatel distribuční soustavy 

povinen registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu. Dle návrhu novely vyhlášky 

jsou např. registrována odběrná místa a zároveň jsou registrována předávací místa odběrných míst, 
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ale pouze jsou-li na jedné napěťové hladině. Význam předávacího místa odběrného místa není 

nikde vysvětlen (je možné, že jde o ideu z návrhu novely energetického zákona, ale ta zatím ani 

nebyla schválena vládou).  

 V § 20, který popisuje předávání údajů, pak není uvedeno, za co mají být údaje předávány, resp. je 

užit pojem jednotlivý zákazník. Souhrnná data za zákazníka nebyla nikdy do IS OTE předávána. 

Zákazník může mít více odběrných míst. A z návrhu lze usuzovat, že i odběrné místo může mít více 

předávacích míst. Proč mají být údaje zaslány za jednotlivé zákazníky, když detail registrace je 

předávací místo? 

 Ustanovení ke změně dodavatele pak nechává zcela na volnosti, zda se má uskutečnit vůči 

odběrnému místu nebo vůči předávacímu místu zákazníka.  Znamená to tedy, že zákazník může mít 

více subjektu zúčtování? Rovněž nejsou jasně formulovány důvody pro zamítnutí žádosti v procesu 

změny dodavatele ze strany PDS (zda budou posuzovány ve vztahu k odběrnému místu jako celku, 

tedy k jeho všem předávacím místům, nebo k jeho jednotlivým předávacím místům) apod. 

 Vyhláška pak zcela absentuje postup pro zaregistrování a přiřazení nového předávacího místa do již 

existujícího odběrného místa v kontextu nového přístupu k registraci OPM. 

Výše uvedené demonstruje nesrozumitelnost navržených textů, tedy i problematickou aplikovatelnost ze 

strany povinných subjektů. Domníváme se, že tato nová ustanovení vnesou na trh s elektřinou mnoho 

nejasností a otázek. 

Není také jasné, zda má operátor trhu připravené prostředí ve svém informačním systému, aby 

„nesrozumitelnou“ změnu registrací a navazujících procesů ve vztahu k odběrnému/předávacímu místu 

umožnil.  

Důvodová zpráva k návrhu novely je zcela formální a vůbec neobjasňuje záměr předkladatele. Ke 

zdůvodnění mnoha návrhů jsou používány stejné nic neobjasňující formulace. Jako příklad lze uvést 

zdůvodnění k bodu 37, tj. změny §§ 16 a 17 „Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění postupu registrace 

odběrných a předávacích míst. Tato úprava reaguje primárně na zákonnou povinnost, kdy mají být od 1. 1. 

2020 registrována všechna odběrná a předávací místa. Zejména dochází ke sjednocení postupu registrace 

odběrných a předávacích míst pro všechny účastníky trhu.“ Zákonné ustanovení o registraci všech 

odběrných míst bylo publikováno 5. června 2015 (zákonem 131/2015 Sb.) a provozovatelé soustav již 

registraci provedli nebo jsou těsně před jejím dokončením. Navrhovat úpravu registrací 2 měsíce před 1. 1. 

2020 považujeme za nezodpovědné. 

Návrh na úpravu 

Vzhledem ke komplexnosti a provázanosti ustanovení týkajících se odběrných a předávacích míst ve vazbě: 

 Registraci 

 Předávaní údajů pro výpočet odchylek 

 Změny dodavatele/subjektu zúčtování 

 Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 

nelze navrhnout úpravu bez objasnění záměru ERÚ. Navrhujeme proto, uskutečnit jednání se zástupci 

účastníků trhu, v rámci kterého by ERÚ objasnil cílový koncept, a teprve následně upravit konkrétní texty 

ustanovení.  

Velmi bychom se přimlouvali nejen za precizaci vlastní legislativní úpravy, ale i za dopracování důvodové 

zprávy tak, aby v případě nejasnosti právní úpravy bylo možné zjistit, jaký byl úmysl předkladatele. 
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KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu 24 (§ 9 odst. 3) a 26 (§ 9 odst. 6) 

Znění připomínky  

Požadujeme zkrátit uzávěrku pro registraci údajů z vnitrodenního dvoustranného obchodování na 30 min 

před zahájením hodiny dodávky (případně alespoň sjednotit s uzávěrkou obchodování na organizovaném 

vnitrodenním trhu, tj. 60 min před zahájením dodávky). V souvislosti s touto úpravou je pak ke zvážení 

posun času sdělování údajů ze strany operátora trhu na 20 min (nicméně taková úprava není nutná). 

Odůvodnění 

Obecně vítáme snahu o zavedení bilaterálního intraday (umožnění příjmu realizačních diagramů v rámci 

dne dodávky) za další potřebný krok k volnému nediskriminačnímu obchodování mezi subjekty zúčtování v 

rámci dne dodávky. V současné době se jedná o v Evropě zažitý a léta používaný standard. 

Nicméně navržený čas uzávěrky 120 min předem významně omezuje možnosti obchodování na straně 

účastníků trhu a nevnímáme důvody pro to, aby byl čas uzávěrky pro bilaterální obchodování 

diskriminativní delší než pro obchodování na VDT. Proto, aby mohl být nástroj skutečně efektivně využíván, 

je nezbytné posunout čas uzávěrky co nejblíže k okamžiku dodávky, což obecně platí i pro VDT (obdobně 

jako je tomu v zahraničí, kde se uzávěrky bilaterálních obchodů pohybují v řádu 30 min až 5 min před 

zahájením dodávky, přičemž v Německu je uzávěrka pro registraci až den po dodávce). Posun uzávěrky pro 

obchodování také umožní lepší bilancování otevřených pozic obchodníků a výrobců umožněním zohlednit 

predikci výroby a spotřeby blíže k času dodávky. Čím blíže okamžiku dodávky se na časové ose pohybujeme, 

tím se exponenciálně zvyšuje přesnost meteo prognóz. 

Z tohoto důvodu požadujeme posunout uzávěrku na 30 min. před zahájením hodiny dodávky. V případě, že 

by existovala nějaká technická omezení ve vazbě na další procesy na trhu v ČR, která v současnosti 

nevnímáme, lze uvažovat o posun uzávěrky na stejný okamžik, jako je uzávěrka vnitrodenního trhu (tj. 60 

min. před zahájením dodávky). 

V návaznosti na úpravu času uzávěrky se navrhuje úprava termínu pro poskytování informací ze strany OTE 

o celkovém sjednaném množství elektřiny z bilaterálního intraday. Bude-li čas uzávěrky obchodování 30 

min před zahájením dodávky, pak se nabízí jako vhodné upravit čas poskytování informací o výsledném 

zobchodovaném množství na 20 min po uzávěrce. Nicméně toto zkrácení není nezbytně nutné, obchodující 

subjekt zúčtování si svou obchodní pozici průběžně sleduje a informace od OTE je pro něj v zásadě jen 

potvrzením výsledné pozice pro účely zúčtování odchylek. Pokud by s ohledem na technické limity na straně 

IS OTE nebylo možné zkrátit lhůtu pro zpracování výsledků bilaterálního obchodování, jsme připraveni 

akceptovat, že výsledné pozice z tohoto obchodování by byly subjektům zúčtování sděleny i v termínu 

zahájení dodávky. 

Návrh promítnutí připomínky do vyhlášky: 

Varianta 1 

„(3) Subjekt zúčtování dále v rámci vnitrodenní registrace údajů z vnitrodenního dvoustranného 

obchodování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv o vnitrodenních dvoustranných 
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obchodech s elektřinou uskutečněných na území České republiky mezi subjekty zúčtování, a to v období od 

16.00 hodin dne předcházejícího příslušnému dni dodávky až do 120 30 minut před zahájením hodiny 

dodávky, přičemž tento čas je uzavírkou vnitrodenní registrace údajů z vnitrodenního dvoustranného 

obchodování pro danou hodinu dodávky. Údaje podle věty první předává subjekt zúčtování zvlášť za závazek 

dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. 

Předávanými údaji jsou diagramy ze smluv subjektu zúčtování. Registrované údaje předané subjektem 

zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2 zůstávají v platnosti. 

(6) V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno, na základě předložených 

údajů z dvoustranných obchodů, sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační 

soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s 

rozlišením na 3 desetinná místa. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny podle odstavce 2 

písm. a) a b) poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

60 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 2. Informace o jeho 

celkovém sjednaném množství elektřiny podle odstavce 3 poskytne operátor trhu každému subjektu 

zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 20 minut po uzávěrce příjmů registrace 

dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 3.“. 

Varianta 2 

„(3) Subjekt zúčtování dále v rámci vnitrodenní registrace údajů z vnitrodenního dvoustranného 

obchodování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv o vnitrodenních dvoustranných 

obchodech s elektřinou uskutečněných na území České republiky mezi subjekty zúčtování, a to v období od 

16.00 hodin dne předcházejícího příslušnému dni dodávky až do 120 60 minut před zahájením hodiny 

dodávky, přičemž tento čas je uzavírkou vnitrodenní registrace údajů z vnitrodenního dvoustranného 

obchodování pro danou hodinu dodávky. Údaje podle věty první předává subjekt zúčtování zvlášť za závazek 

dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. 

Předávanými údaji jsou diagramy ze smluv subjektu zúčtování. Registrované údaje předané subjektem 

zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2 zůstávají v platnosti.“. 

Odst. 6 pak zůstává ve znění navrženém ze strany ERÚ. 

2. Připomínka k bodu 26 (§ 9) 

Znění připomínky  

V návaznosti na předchozí připomínku navrhujeme, aby operátor trhu poskytl informace o celkovém 

sjednaném množství elektřiny podle odstavce (3) 25 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných 

obchodů. 

Odůvodnění 

Takto zveřejněná informace je z našeho pohledu kontrolní. Její zveřejnění 25 minut po uzávěrce registrace, 

tedy 5 minut před začátkem hodiny dodávky je tedy dostačující. 

Návrh na úpravu bodu 26 
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V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny podle 

odstavce 3 poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 

30 25 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 3.“ 

3. Připomínka k bodu 29 (§ 10 odst. 4 písm. e) 

Znění připomínky  

V písm. e) „členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané pro potřeby 

redispečinku,“ je špatně zmíněn způsob členění.  

Odůvodnění 

Zachování aktuální praxe při výměně dat u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku mezi 

provozovatelem přenosové soustavy a operátorem trhu. Členění je nyní vykazováno dle registrovaných 

účastníků trhu na odběrné předávací místo. 

Návrh na úpravu 

e) členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny registrovaných účastníků u elektřiny 

obstarané pro potřeby redispečinku 

4. Připomínka k bodu 29 (§ 10 odst. 5) 

Znění připomínky  

V bodu a) „poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny 

podle odstavce 4 písm. a) a b), nebo“, a v bodu b) „provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané 

podle odstavce 4 písm. c) a d).“ Není zmíněn bod e). 

Odůvodnění 

Zachování stávající praxe u zohlednění elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku. Tato elektřina je v 

případě redispečinku aktivovaného v rámci ES ČR zohledněna jejímu poskytovateli a v případě 

přeshraničního redispečinku provozovateli přenosové soustavy.  

Návrh na úpravu 

a) poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle 

odstavce 4 písm. a), b) a e), nebo 

b) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 4 písm. c), d) a e). 

5. Připomínka k bodu 37 (§ 16 odst. 2 písm. f)) 

Znění připomínky  

Požadujeme upravit znění u odstavce „f) předávací místo mezi jednotlivými regiony typových diagramů pro 

každou napěťovou hladinu,“ tak, že se registruje „místo měření mezi regiony TDD“. Navrhujeme změnit 

znění odstavce na „f) místo měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů pro každou napěťovou 

hladinu,“ 

Odůvodnění 



 

6 

Navržená úprava není správná, protože na rozhraní regionů TDD v rámci jedné distribuční soustavy nemůže 

být s ohledem na definici předávacího místa identifikováno takové místo jako předávací místo. Předávací 

místo je definováno jako „místo předání a převzetí elektřiny mezi Provozovatelem přenosové nebo 

distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě připojeno.“ Mezi 

regiony TDD tedy nejsou předávací místa, protože nejde o předání elektřiny mezi PDS a ostatním 

účastníkem trhu. Buď musí být upravena definice předávacího místa, anebo se v těchto případech eviduje 

místo označené jiným způsobem (viz výše uvedený návrh). 

6. Připomínka k bodu 37 (§ 16 odst. 2 písm. h)) 

Znění připomínky  

Požadujeme neregistrovat v IS OTE odběrná místa s přiznanou sazbou pro neměřené odběry, alternativně 

registrovat tato místa v se statusem neměřený odběr dle návrhu ERÚ, ale důsledně tuto úpravu provázat na 

všechny procesy na trhu s elektřinou navazujícími na registrovaná odběrná místa.  

Odůvodnění 

Vyhláška zavádí registraci i tzv. neměřených odběrů, nicméně tato problematika není řešena koncepčně a 

důsledně napříč celou vyhláškou. Na případnou registraci neměřených odběrů nenavazuje specifikování 

postupů v případě změny dodavatele v §§ 33-39, zejména v § 38 není specifikováno, zda a jakou formou 

dojde k vyúčtování a vypořádání závazků s původním dodavatelem, resp. subjektem zúčtování. 

Dále není odběrné místo s neměřeným odběrem podchyceno v § 41 týkajícím se předávání údajů pro 

vyúčtování.  § definuje termíny a odkazuje na strukturu dat, která mají být do IS OTE zaslána. Případ 

neměřeného odběru, tedy odběru bez elektroměru není v § zmíněno.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že ustanovení o registraci neměřených odběrů je matoucí a pro povinné 

subjekty neaplikovatelné.  

Návrh na úpravu odstavce h) 

Varianta 1 (preferovaná varianta) 

Vypustit písm. h) a nahradit jej ustanovením: 

„Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není 

registrováno v informačním systému operátora trhu.“ 

Varianta 2 - alternativní návrh se týká více ustanovení 

Zachovat návrh ustanovení dle ERÚ a provázat procesy v dalších částech vyhlášky na tuto úpravu. 

Minimálně se navrhují následující úpravy:  

§ 17 odst. 1 nové písm. d) 

(1) Registrované odběrné místo nebo předávací místo výrobny má status aktivní, pokud provozovatel 

přenosové nebo distribuční soustavy nezmění status aktivní registrovaného odběrného místa na  

a) status přerušeno v případě přerušení dodávky na žádost dodavatele podle § 30 odst. 1 písm. d) 

energetického zákona, 

b) status neaktivní v případě, že odběrné místo nebo předávací místo výrobce je osazeno elektroměrem, 

avšak neprobíhá dodávka, s výjimkou případů podle písmene a), nebo  
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c) status bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa nebo předávacího místa výrobny 

elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a), 

d) status neměřený odběr v případech, kdy je přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového 

rozhodnutí Úřadu. 

 

§ 17 odst. 2 – úprava znění 

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazených statusů odběrného 

místa. Odběrná místa se statusem přerušeno, neaktivní, neměřený odběr a statusem bez elektroměru 

nezahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou k nim předávána data podle § 19 až 22. Změnu 

statusu odběrného místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním 

systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Operátor trhu o 

této skutečnosti následně informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Po přiřazení statusu 

přerušeno, neaktivní, neměřený odběr nebo statusu bez elektroměru odstraní operátor trhu veškeré 

hodnoty u odběrného místa předané podle § 19 až 22 v informačním systému operátora trhu ode dne 

platnosti přiřazení statusu a pro taková odběrná místa operátor trhu neprovede stanovení hodnot podle § 

20 odst. 2. U odběrného místa se statusem neměřený odběr nelze provést změnu dodavatele a nejsou 

předávány údaje podle § 41. Pro odběrná místa se statusem neměřený odběr je uzavírána smlouva podle 

§ 50 odst. 6 energetického zákona. 

7. Připomínka k bodu 37 (§ 16 odst. 5) 

Znění připomínky  

Požadujeme upravit poslední větu tak, aby zohlednila, že při registraci předávacích míst výrobny zvlášť pro 

dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny je nezbytné zajistit, aby proběhl proces přiřazení dodavatele 

a subjektu zúčtování standardním procesem. 

Odůvodnění 

Provozovatel distribuční soustavy není zodpovědný za sledování držení příslušných licencí. Proto je 

vhodnější a snáze proveditelné, aby v případě, že zákazník provozující výrobu bez licence podle § 28 

energetického zákona v případech, kdy chce začít podnikat, postupoval podle v pravidlech trhu popsaném 

postupu při přenášení odpovědnosti za odchylku. Jinak by mohlo dojít ke skutečnosti, že bude 

zaregistrováno předávací místo pro odběr a předávací místo pro dodávku, ale předávací místo pro dodávku 

nebude mít přiřazeno žádného subjektu zúčtování. 

Návrh na úpravu odstavce 5) 

„(5) Pokud je ve výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z 

elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 2 

odběrné místo, předávací místo pro dodávku elektřiny a předávací místo odběrného místa, s výjimkou 

výrobny zákazníka, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 

energetického zákona. Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 

energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné místo zákazníka s 

příznakem výroba do 10 kW, dále registruje předávací místo odběrného místa, a operátor trhu o této 

skutečnosti neprodleně informuje dotčeného dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník provozující 

výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, 
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oznámí tuto skutečnost neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede 

registraci podle věty první., postupuje při registraci podle věty první a při přenesení odpovědnosti za 

odchylku podle § 46. 

8. Připomínka k bodu 37 (§ 16 odst. 6) 

Znění připomínky  

Navrhujeme úpravu rozšířit tak, aby byla použitelná pro všechny provozovatele distribučních soustav bez 

rozdílu, tj. nejen pro případy LDS, ale i RDS s reflektováním skutečnosti, že provozovatel RDS s 90 tis. 

zákazníky musí být oddělen od činnosti obchod s elektřinou, a tedy nemůže být současně dodavatelem 

elektřiny. 

Konkrétní návrh na úpravu textu bude navržen po projednání s ERÚ. 

Odůvodnění 

Jsme toho názoru, že by měl být uplatňován nediskriminační přístup k provozovatelům soustav, a tedy by 

mělo být umožněno registrovat odběry pro jiné účely než vlastní spotřebu PDS shodně v případě LDS i RDS.  

9. Připomínka k bodu 37 (§ 17 odst. 1 písm. c)) 

Znění připomínky  

Navrhujeme umožnit změnit status předávacího místa v případě distribuční soustavy (viz návrh na 

promítnutí připomínky). 

Odůvodnění 

Pokud vycházíme z předpokladu uvedeného v § 16, odst. 8, že zaregistrovaná odběrná a předávací místa v 

IS OTE lze zrušit jen v případě zániku odběrného nebo předávacího místa, pak nelze v IS OTE realizovat 

případ, kdy provozovatel nadřazené soustavy uplatní své práva na odstoupení od smlouvy o zajištění služby 

distribuční soustavy s provozovatelem připojené soustavy v případě, že tento provozovatel porušuje 

některé ze smluvních závazků, např. hrazení za poskytnutou službu distribuční soustavy. Možnost ukončení 

smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy, který trvale nedodržuje své finanční závazky, návrh 

vyhlášky de facto vylučuje. Takové řešení považujeme za diskriminační a v rozporu s energetickým 

zákonem. 

Systém by také měl umět reagovat na situaci, kdy po změně statusu nastane dodávka nad rámec licence, 

která by v takovém případě ochránila zákazníky. 

Návrh na úpravu odstavce 1 písm. c)) 

„c) status bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa nebo předávacího místa výrobny nebo 

distribuční soustavy elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a). 

Předávací místo mezi elektrizačními soustavami má status aktivní, který není možné změnit.“ 

10. Připomínka k bodu 42 (§ 20 odst. 1) 

Znění připomínky  

Navrhujeme zachovat sumární EAN u provozovatele distribuční soustavy. 
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Odůvodnění 

Zachování sumárního EAN je pro provozovatele distribuční soustavy nezbytné v případech, kdy z 

jakéhokoliv důvodu neproběhne korektně individuální registrace v požadovaném termínu. Z dosavadní 

praxe je zřejmé, že k takovýmto stavům výjimečně dochází a je žádoucí tato data vykázat do doby nápravy 

stavu na sumárním EAN. Jedná se řádově o jednotky dní. Sumární EAN je využíván pro vykázání spotřeby 

krátkodobých odběrů typu poutě, natáčení filmů, přenosové vozy televizních stanic apod.  

Návrh na úpravu odstavce 1) 

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každou jím 

provozovanou distribuční soustavu, jedná-li se o odběrná a předávací místa se statusem aktivní, v kWh za 

každou obchodní hodinu předcházejícího dne  

a) skutečné hodnoty  

1. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením 

typu A,  

2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků, vybavených měřením typu A, 

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu A, ve 

kterých je připojena výrobna,  

4. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi soustavami vybavených měřením 

typu A, a  

5. dodávek a odběrů elektřiny za ostatní odběrná a předávací místa vybavená měřením typu A 

neuvedená v bodech 1 až 4 v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční 

soustavu,  

b) předběžné hodnoty  

1. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo M, 

2. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B nebo 

M, ve kterých je připojena výrobna,  

3. dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi soustavami vybavených měřením 

typu B nebo M,  

4. dodávek a odběrů elektřiny za ostatní odběrná a předávací místa vybavená měřením typu B nebo M 

neuvedená v bodech 1 až 3 v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční 

soustavu, 

11. Připomínka k bodu 45 (§ 22 odst. 1) 

Znění připomínky  

V návaznosti na obecnou připomínku je nezbytné zpřesnit v rámci celkového konceptu registrace 

odběrných a předávacích míst.  
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Odůvodnění 

Navržené ustanovení je zmatečné. Není zřejmé, zda hodnoty dodávek odběrů mají být předávány za 

odběrné místo jako celek anebo za jednotlivá předávací místa.  

Současně je nezbytné upozornit, že z definice je předávací místo místem předání a převzetí elektřiny mezi 

provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je 

k této soustavě připojeno. Je otázka, jak tedy má být vykládáno písm. c). Jeden z možných výkladů může 

vést k závěru, že v zásadě je buď písmeno c) nadbytečné nebo jsou nadbytečná písmena a) a b). Souběh 

obojího pak může znamenat, že jsou nějaké údaje předávány 2x. 

Návrh na úpravu odstavce 1) 

12. Připomínka k bodu 64 (§ 33 odst. 3 písm. f)) 

Znění připomínky  

Požadujeme precizovat ustanovení tak, aby bylo zřejmé, zda změna dodavatele probíhá nad celým 

odběrným místem, nebo nad jednotlivými předávacími místy. Současně požadujeme vypustit požadavek na 

uvádění jména zákazníka. 

Odůvodnění 

Předložený návrh ustanovení je naprosto nesrozumitelný. Z textu není jasné, zda změna dodavatele probíhá 

nad celým odběrným místem nebo nad jednotlivými předávacími místy samostatně (tj. zda může mít 

odběrné místo více subjektů zúčtování). 

Dále se domníváme se, že s ohledem na ochranu osobních údajů nelze vyžadovat jméno zákazníka. 

Vyhláška se nemůže stavět nad energetický zákon a ten takovou informaci považuje za chráněnou. Tento 

pohled je podporován i Nařízením 2016/679. 

Navržená úprava žádosti o změnu dodavatele začleněním jména zákazníka je nesystémová. Zavedení do 

upraveného typu zprávy bude mít negativní dopady na úpravy systému. Zpráva typu MASTERDATA CHS 

obsahuje velké množství msg_code a bylo by nutné u každého ošetřit plnění či neplnění a při příjmu 

kontroly apod. Návrh postrádá logiku v případě hypotetických aktualizací, neboť změna jména je součástí 

rámcové smlouvy a na žádost obchodníka ji mění PDS a potom pouze přeregistruje data OM. V navrženém 

modelu by musela vždy probíhat změna dodavatele, což je zbytečná administrativa. 

Odůvodnění návrhu „Cílem navrhované úpravy tedy je dosáhnout toho, aby oba typy odběrných míst 

(odběrné místo, do něhož je dodávána elektrická energie a odběrné místo, do něhož je dodáván plyn) měly 

stejné informace o zákazníkovi a tyto informace o majiteli odběrného místa nebyly anonymizovány. 

Například v případě řešení sporu na ERÚ, je nutné znát historii změny zákazníků v odběrném místě.“ 

nemůžeme akceptovat, protože povinnost uvést jméno je dána dodavateli a z této povinnosti však 

nevyplývá právo OTE informace udržovat. 

13. Připomínka - nový bod (§ 34 odst. 4 písm. a)) 

Znění připomínky  

Navrhujeme vložit nový novelizační bod a v rámci něho požadujeme zpřesnit, o jaký typ identifikace na 

straně zákazníka se jedná. 
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Odůvodnění 

Z návrhu ustanovení není zřejmé, o jakou identifikaci účastníka trhu se jedná (zda o osobní údaje, či jiný typ 

informací). Veškeré procesy jsou realizovány nad odběrným místem (případně nad předávacím místem) a 

doporučujeme tento přístup zachovat a nestavět procesy na osobních údajích účastníků trhu s elektřinou. 

Návrh na doplnění odst. 4 písm. a)) 

„a) ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat odběrné místo účastníka trhu,“ 

14. Připomínka - nový bod (§ 34 odst. 4 písm. d)) 

Znění připomínky  

Navrhujeme doplnit, že smlouva musí být uzavřena „s dotčeným účastníkem trhu“. 

Odůvodnění 

Jedná se o upřesnění situace, kdy se změnou dodavatele se žádá také o změnu zákazníka. Provozovatelé v 

takovém případě požadují uzavřenou smlouvu o připojení s novým zákazníkem. Stávající ustanovení by se 

mohlo vykládat i tak, že není potřeba uzavírat s novým zákazníkem smlouvu o připojení, protože je u 

dotčeného odběrného místa uzavřena smlouva o připojení s původním zákazníkem. 

Návrh na doplnění odst. 4 písm. d)) 

„d) není s dotčeným účastníkem trhu uzavřena smlouva o připojení nebo není sjednána změna smluvních 

vztahů založených stávající smlouvou o připojení, pokud je taková změna požadována,“ 

15. Připomínka – nový bod (§ 34 odst. 4 písm. h) a § 34 odst. 5) 

Znění připomínky  

Navrhujeme vložit nové písmeno h) – důvod pro zamítnutí žádosti ze strany PDS v případě, kdy není 

uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo rámcová smlouva. Dáváme na zvážení, zda 

nedoplnit přechodné ustanovení ve smyslu, že rámcovou smlouvu je možné uzavřít ještě před podáním 

první žádosti o změnu dodavatele. 

Odůvodnění 

Je nezbytné ošetřit případy, kdy nový dodavatel nemá s příslušným provozovatelem soustavy uzavřenu 

rámcovou smlouvu o zajištění služby DS a přesto podal žádost o změnu dodavatele v IS OTE a také 

příslušného provozovatele soustavy požádal o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy v souladu s vyhláškou § 34 odst. 1. Na základě stávajícího návrhu novely vyhlášky dotčený 

provozovatel soustavy nemá možnost požadavek o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy odmítnout. V případě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi 

zákazníkem a novým dodavatelem by paradoxně v IS OTE v den účinnosti zahájení dodávky novým 

dodavatelem dle energetického zákona § 12a odst. 2 zahájil dodávku dodavatel poslední instance.  

Návrh na doplnění odst. 4 písm. h) a a § 34 odst. 5) 

„h) není uzavřena rámcová smlouva nebo smlouva o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy 

s dotčeným účastníkem trhu. 
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(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje o důvodech odmítnutí žádosti nového 

dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého 

pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6. Provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy přijme žádost, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 4 písm. a), c) až f) a h) 

odstraní do 14.00 hodin sedmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.“ 

16. Připomínka - nový bod (§ 42 odst. 5) 

Znění připomínky  

Požadujeme zachovat dosavadní platné znění odstavce 5. 

Odůvodnění 

Toto ustanovení umožňuje příslušnému provozovateli soustavy účtovat související služby v 

elektroenergetice v případě, kdy výrobce nekoná v souladu s § 17, odst. 9. Bez tohoto ustanovení by pak 

provozovatel soustavy nemohl postupovat podle § 41 odst. 1. Textace uvedená v čl. II zcela nevystihuje 

situaci z vypouštěného odst. 5 a rozhodně nemá charakter přechodného jevu a nehodí se proto do 

přechodných ustanovení. 

Návrh na doplnění odst. 5) 

„(5) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle § 17 odst. 9 nepředá výkaz podle přílohy č. 

9 k této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě určeném pro odběr elektřiny 

výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 17 

odst. 9, platí, že odběr elektřiny v předávacím místě určeném pro odběr elektřiny výrobny je odběrem 

zákazníka.“ 

17. Připomínka - nový bod (§ 43 odst. 1) 

Znění připomínky  

Navrhujeme umožnit, aby žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy bylo možné po 

dohodě s dotčeným provozovatelem soustavy podat i ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem zahájení 

služby soustavy. 

Odůvodnění 

V praxi dochází k situaci, kdy změna dodavatele elektřiny je realizována v nejzazších termínech a v zájmu 

zákazníka může být žádoucí umožnit sjednání příslušné smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy ve 

lhůtě kratší než 30 dnů od podání odpovídající žádosti. Za předpokladu, že s tím bude dotčený provozovatel 

soustavy jakožto druhá smluvní strana souhlasit, není důvod trvat na těchto striktních lhůtách. Aby nebyl 

provozovatel soustavy vystaven v takovém případě postihu za jednání v rozporu s vyhláškou, doporučuje se 

níže navržená legislativní úprava. 

Návrh na doplnění odst. 1) 

„(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční 

soustavy se uzavírá na základě 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, a 
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to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Žádost podle věty druhé může žadatel předložit i ve 

lhůtě kratší než 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy 

nebo služby distribuční soustavy, pokud se tak žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy dohodnou. 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 2 písm. a) až 

c).“ 

18. Připomínka k bodu 77 (§ 43 odst. 2 písm. b)) 

Znění připomínky  

Požadujeme zachovat dosavadní ustanovení písm. b). V případě, že by byla připomínka zamítnuta, je 

nezbytné upravit odkaz v ustanovení § 43 odst. 1 větě poslední (nahradit slova „písm. a) až c)“ slovy „písm. 

a) a b)“). 

Odůvodnění 

V § 43 odst. 2 jsou vyjmenováni účastníci trhu, se kterými PDS uzavírá smlouvu o zajištění služby DS. Zrušení 

písmena b), tj. předávacích míst výrobců, působí dojmem, že pro výrobce se nezajišťuje služba DS pro 

případy, kdy výrobce odebírá elektřinu z DS pro technologickou vlastní spotřebu. To je v rozporu 

energetickým zákonem § 50, odst. 6. „Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje 

provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou pro dodávku 

elektřiny zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině 

nízkého napětí, nebo provozovateli distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby 

distribuční soustavy zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, obchodník s 

elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy se zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy.“ 

Návrh na úpravu odst. 2 písm. b) 

„2) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy je sjednávána  

 a) pro jedno nebo více odběrných míst zákazníka,  

b) pro jedno nebo více předávacích míst výrobce nebo  

c) pro souhrn předávacích míst provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy sjednaných ve smlouvě o 

připojení, nebo  

d) pro souhrn odběrných nebo předávacích míst přenosové nebo distribuční soustavy, pro která dodavatel 

sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 

energetického zákona.“ 

19. Připomínka k bodu 82 (§ 46 odst. 8) 

Znění připomínky  

Požadujeme zachovat dosavadní ustanovení odst. 8. 

Odůvodnění 

Tato připomínka úzce souvisí s obecnou připomínkou č. 1. Vycházíme ze skutečnosti, že u výrobny může být 

odběr elektřiny z distribuční soustavy a také dodávka elektřiny do distribuční soustavy. U obou toků 

elektřiny musí být zajištěna odpovědnost za odchylku, přičemž proces změny odpovědnosti za odchylku by 

aspi://module='ASPI'&link='408/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='408/2015%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='458/2000%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='458/2000%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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měl být obdobný, jako u odběrných míst zákazníků. Formulačně bude nezbytné ustanovení upravit v 

návaznosti na skutečnost, že definice dodavatele se návrhem vyhlášky upravuje (zužuje) a tedy v kontextu 

dodávky elektřiny z výrobny do soustavy bude nezbytné následně používat výhradně pojem obchodník s 

elektřinou namísto dodavatele elektřiny. 

Návrh na doplnění odst. 8 

Níže je uvedeno dosud platné ustanovení odst. 8. Nicméně bude muset být případně upraveno v návaznosti 

na rozhodnutí o obecné připomínce č. 1 (viz dále). 

„(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již existujících předávacích míst výroben 

elektřiny se postupuje přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele. Při 

změně dodavatele u předávacího místa výrobny pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy se postupuje 

přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele a poskytnutí přenosu nebo 

distribuce elektřiny u nově vzniklého odběrného místa.“ 

20. Připomínka – nový bod (§ 48) 

Znění připomínky  

Navrhujeme, aby v 5. regulačním období (2021-2025) bylo sjednávání a vyhodnocování rezervované 

kapacity nahrazeno cenou za maximální odebraný čtvrthodinový výkon v kombinaci s cenou za rezervovaný 

příkon.  

Odůvodnění 

Výše navrženou změnou lze předejít nepříjemnostem, které plynou ze stanovených pravidel pro sjednávání 

rezervované kapacity v příslušných právních předpisech, kdy někteří účastníci trhu z jakýchkoliv příčin 

neprovedou včasné sjednání rezervované kapacity, které pak vede k účtování ceny za překročení 

rezervované kapacity. Navrhovaná změna na účtování ceny za maximální odebraný čtvrthodinový výkon z 

přenosové nebo distribuční soustavy v kombinaci s cenou za rezervovaný příkon bude daleko více 

korespondovat s tím, co účastník trhu odebírající elektřinu ze soustavy VVN a VN v této soustavě způsobuje. 

Jsme si vědomi, že problematika zasluhuje komplexní analýzu, a proto vyzýváme ERÚ, aby k této 

problematice zahájil jednání s dotčenými účastníky trhu co nejdříve v 2020. 

Návrh na doplnění 

Konkrétní návrh lze připravit na základě rozhodnutí o výsledném přístupu ke zpoplatnění služby distribuční 

soustavy a potřebě sjednávat/nesjednávat rezervovanou kapacitu. 

21. Připomínka – k čl. II Přechodná ustanovení 

Znění připomínky  

S navrženou lhůtou pro registraci v odst. 1 v souladu s novou úpravou nelze souhlasit. 

V případě odst. 2 a 3 navrhujeme zrušení těchto přechodných ustanovení a navrácení do těla vyhlášky v 

původním znění (viz připomínka výše). 

Odůvodnění 
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Vzhledem k tomu, že povinné subjekty provozovatelé distribučních soustav nechápou filozofii změn v 

oblasti registrace, nejsou schopny tuto změnu realizovat. Je také velmi pravděpodobné, že IS OTE není na 

návrh připraven. 

V případě ustanovení odst. 2 a 3 se nejedná o jev přechodný, ale o obecné pravidlo platné stále. Navíc v 

důsledku přeformulování ustanovení došlo ke znejasnění úpravy, a tedy existuje riziko sporů v souvislosti s 

účtováním regulovaných plateb v důsledku nejasné právní úpravy.  

Návrh na úpravu 

Návrh na úpravu textu odst. 1 bude proveden pro vyjasnění konceptu registrace (obecná zásadní 

připomínka č. 1). Odstavce 2 a 3 zrušit a navrátit do těla vyhlášky v původním znění. 

22. Připomínka – k bodu 92 (Přílohy č. 2 a č. 4) 

Znění připomínky  

Požadujeme upravit tak, aby v případě žádosti o poskytnutí služby soustavy v rámci provozu pro ověření 

technologie výrobce zůstalo zachováno konkrétní datum. 

Odůvodnění 

V případě provozu pro ověření technologie zákazníka se zavádí nová pravidla pro účtování ceny za rezervaci 

kapacity a pro tyto účely postačuje uvádět pouze měsíc a rok zahájení a ukončení takového provozu. V 

případě provozu pro ověření technologie výrobce (a zejména výrobce 1. kategorie) však platí jiná pravidla a 

je důležité tomu nastavit odpovídající informační toky (tj. zachovat sdělení konkrétního data). 

Návrh na úpravu v přílohách č. 2 a č. 4 

Příloha č. 2 

„1. Požadovaný kalendářní měsíc a rok zahájení a ukončení služby přenosové soustavy ve zkušebním 

provozu nebo požadovaný termín a doba poskytnutí služby přenosové soustavy v provozu pro ověření 

technologie.“ 

Příloha č. 4 

„1. Požadovaný kalendářní měsíc a rok zahájení a ukončení služby distribuční soustavy ve zkušebním 

provozu nebo požadovaný termín a doba poskytnutí služby distribuční soustavy v provozu pro ověření 

technologie.“ 

23. Připomínka – k bodu 93 (Příloha č. 8 odst. 2) 

Znění připomínky  

V textu: „Cena kladné i záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace 

podpůrné služby automatické ovládání procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy se po 

připojení k evropské platformě…“ je nevhodně zvolena terminologie. 

Odůvodnění 

V případě provozu pro ověření technologie zákazníka se zavádí nová pravidla pro účtování ceny za rezervaci 

kapacity a pro tyto účely postačuje uvádět pouze měsíc a rok zahájení a ukončení takového provozu. V 
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případě provozu pro ověření technologie výrobce (a zejména výrobce 1. kategorie) však platí jiná pravidla a 

je důležité tomu nastavit odpovídající informační toky (tj. zachovat sdělení konkrétního data). 

Návrh na úpravu 

Cena kladné i záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace podpůrné služby 

automatické ovládání procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy záloh pro regulaci výkonové 

rovnováhy s automatickou aktivací se po připojení k evropské platformě pro výměnu regulační energie z 

automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví postupem uvedeným v 

Pravidlech provozování přenosové soustavy. 

24. Připomínka – k bodům 94 a 95 (Přílohy č. 11 a č. 13) 

Znění připomínky  

Požadujeme objasnit a sladit pojmy napříč vyhláškou včetně vyhlášky o regulačním výkaznictví v případě 

použití pojmů Vlastní odběr/Vlastní spotřeba/Ostatní spotřeba. V návrhu vyhlášky se objevuje kombinace 

různých pojmů: 

 příloha č. 11 – Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální soustavě 
údaj v ř. 3a)-c) změna pojmu na vlastní spotřebu  

 
v odkaze na poznámku č. 7  …. , včetně ostatní spotřeby provozovatele lokální distribuční soustavy, 

…...  Vlastní spotřeba provozovatele lokální distribuční soustavy je spotřeba elektřiny pro 

technologické účely daného provozovatele lokální distribuční soustavy, …. 

 

 příloha č. 12 – o výpočtu plateb za systémové služby, ….. v lokální distribuční soustavě 
údaj v ř. 3a)-c) obsahuje původní název ostatní spotřeba 

 

 příloha č. 13 - Výkaz provozovatele distribuční soustavy pro zúčtování ceny za činnosti operátora 
trhu v ř. 5, 10, 15 a obdobně i ve výkazu i pro RRRR-1- kombinace pojmů 

 
v odkaze na poznámku č. 3) Vlastní spotřeba provozovatele distribuční soustavy je spotřeba 

elektřiny ….. 

              Obdobně jako v příloze č. 13 je to i v přílohách 14 a 15. 
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Odůvodnění 

Napříč legislativou jsou pro týž typ odběru používány různé pojmy, které jsou matoucí. Je žádoucí sjednotit 

pojmosloví napříč právními předpisy, zejména jsou-li v gesci jednoho orgánu státní správy. 

KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu 2 (§ 2 odst. 2 písm. b)) 

Znění připomínky  

Buď zachovat původní definici pojmu dodavatel, anebo v návaznosti na novou úpravu promítnout důsledně 

tento nový přístup napříč celou vyhláškou (zejména v oblasti postupu při změně dodavatele/odběratele v 

předávacím místě výrobny pro případ dodávky elektřiny do soustavy). 

Odůvodnění 

Přestože z důvodové zprávy vyplývá, že v případě úpravy definice pojmu dodavatel elektřiny se jedná o 

legislativně technickou úpravu, z textu vyhlášky je pak patrné, že se mění obsahový význam tohoto pojmu. 

V dosavadní platné právní úpravě byl tento pojem používán jak pro případy, kdy elektřina je výrobcem 

elektřiny nebo obchodníkem s elektřinou prodávána ostatním účastníkům trhu, ale současně i pro případy, 

kdy naopak obchodník s elektřinou nakupuje elektřinu od výrobců, a v tomto smyslu se s tímto pojmem 

pracovalo. Nově se obsah tohoto pojmu zužuje. Je-li toto cílem předkladatele, je pak nezbytné promítnout 

tuto změnu systematicky i do ostatních částí vyhlášky, zejména pak do ustanovení upravující postup změny 

dodavatele v předávacím místě výrobny pro případ dodávky elektřiny do soustavy. 

2. Připomínka k bodu 11 (§ 6 odst. 1) 

Znění připomínky  

Doporučujeme upravit ustanovení:  

(1) Denní trh je organizován operátorem trhu může organizovat operátor trhu v rámci jednotného 

propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a 

provozovateli přenosových soustav. 

Odůvodnění 

Rozumíme tomu, že navrhovaná úprava reaguje na probíhající integrační procesy v oblasti mezinárodního 

obchodu s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/1222. 

Nicméně je nutné konstatovat, že market coupling ještě není a ještě nějaký čas nebude v plném rozsahu 

zajištěn a operátor trhu tak de facto nebude moci plnit tento legislativní požadavek. Dáváme proto ke 

zvážení úpravu v duchu stávající platné právní úpravy. 

3. Připomínka k bodu 46 (§ 22 odst. 2 písm. d) 

Znění připomínky  

Požadujeme zachovat původní (dnes platné) znění ustanovení. 
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Odůvodnění 

Navržená změna ustanovení není zcela logická a plně nevystihuje danou situaci. Nulová hodnota se 

přiřazuje v okamžiku, kdy ze strany provozovatele soustavy nejsou dočasně zasílány skutečné hodnoty z 

měření, tedy jasně identifikuje konkrétní stav, o němž jsou subjekty informovány. 

Návrh na úpravu 

„d) nulová hodnota je hodnota neuvedená v písmeni a) až c), kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru 

elektřiny v odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této 

skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních 

podmínkách operátora trhu.“ 

LEGISLATIVNĚ TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu 37 (§ 16 odst. 4) 

Znění připomínky  

„(4) Místoa připojení vedení, kteréá nelze využívat soudobě s hlavním vedením a jesou ve smlouvě o 

připojení označenoa jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), jež jsou na jedné napěťové hladině, se 

považují za samostatné předávací místo. V případě odběrného místa připojeného prostřednictvím domovní 

instalace se za předávací místo považuje místo, kde je umístěno měřící zařízení.“ 

2. Připomínka k Čl. II Přechodná ustanovení – odst. 1 

Znění připomínky  

„(1) V případě, kdy odběrná nebo předávací místa nejsou zaregistrovaná v souladu s pravidly stanovenými 

touto vyhláškou, uvedou příslušní účastníci trhu registrace těchto odběrných nebo předávacích míst do 

souladu s vyhláškou do dne 31. prosince 2020.“ 

3. Připomínka k § 1 odst. 1 písm. f) 

Znění připomínky  

f) pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání 

4. Připomínka k § 3 odst. 1 písm. c) 

Znění připomínky  

c) prostřednictvím evropských platforem pro výměnu regulační energie podle jiného právního předpisu 

upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, 

Odůvodnění 

Další zmínky slovního spojení „evropské platformy“ jsou ve zbytku vyhlášky vždy v množném čísle. 


