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Svaz průmyslu a dopravy ČR zasílá Ministerstvu průmyslu a obchodu zásadní připomínky 

k předloženému návrhu vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice. 

ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Ke způsobu přípravy návrhu vyhlášky ze strany MPO 

Je nám velmi líto, že se Ministerstvo průmyslu a obchodu při vydávání nové vyhlášky o stavu nouze v 

elektroenergetice odchýlilo od dosavadní zaběhnuté praxe a rozhodlo se předložit návrh vyhlášky, která 

upravuje klíčová pravidla a postupy pro případy řešení kritických stavů v elektrizační soustavě, bez jakékoliv 

spolupráce se zástupci dotčených účastníků trhu s elektřinou. Vnímáme jako velmi nešťastné, že ministerstvo 

neindikovalo s dostatečným předstihem relevantním subjektům, včetně provozovatelů distribučních soustav, 

záměr vydat novou vyhlášku a nekonzultovalo s nimi obsah a podobu zamýšlené normy. Předložený návrh 

sice obsahuje většinu textu z vyhlášky stávající (a je tím de facto, i když ne de iure, spíše novelou), nicméně 

přesto pro účastníky trhu a zejména pak pro provozovatele distribučních soustav představuje neočekávaný 

legislativní faktor s dopadem do provozu a zajištění distribuční sítě. Velmi bychom uvítali, kdyby předložení 

návrhu vyhlášky předcházela konzultace gestora vyhlášky s dotčenými účastníky trhu s cílem zahrnout do 

legislativy veškeré potřebné změny zohledňující vývoj na trhu s elektřinou a současně dosažení širšího 

konsenzu o podobě úpravy. 

2. K obsahu předloženého návrhu vyhlášky 

Po analýze návrhu vyhlášky jsme toho názoru, že materiál dostatečně nereflektuje vývoj v oblasti 

elektroenergetiky a související legislativy v uplynulých cca deseti letech. Sektor elektroenergetiky v EU a 

návazně i v ČR, prošel v uplynulé dekádě výraznou proměnou související s evolucí elektroenergetického trhu, 

rozšířenou dostupností technologií a snížením jejich ceny, a existencí nových legislativních pravidel. Tento 

vývoj reálií není, dle našeho názoru, v návrhu vyhlášky dostatečně zohledněn, a proto v řadě oblastí návrhu 

vyhlášky je nadále operováno se skutečnostmi či koncepty, které již nyní neodpovídají, či v brzké budoucnosti 

nebudou odpovídat, praxi. Toto se týká například omezování spotřeby či výroby či provázanosti se síťovými 

kodexy EU. 

Domníváme se, že pokud návrh normy nedozná změn, nebude vyhláška o stavu nouze v této podobě schopna 

řešit mimořádné situace. Doporučujeme proto upravit vyhlášku minimálně ve smyslu níže předkládaných 

zásadních konkrétních připomínek. 
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3. Připomínka ke způsobu provázání změn s Vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou  

Žádáme vysvětlit, jakým způsobem budou nové změny navrhované ve vyhlášce sesouhlaseny s Vyhláškou o 

pravidlech trhu s elektřinou, jakým způsobem jsou tyto změny konzultovány s tvůrci této vyhlášky. 

Odůvodnění: 

Návrh nové vyhlášky mimo jiné zapracovává problematiku ukončení stavu nouze. Domníváme se, že procesy 

související s ukončením stavu nouze mají dopad nejen do vyhlášky o stavech noze v elektroenergetice, ale 

minimálně také do vyhlášky č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou. V návaznosti na výše uvedené si 

dovolujeme požádat MPO o sdělení, kdy lze očekávat promítnutí nezbytných úprav souvisejících s 

ukončováním stavu nouze do vyhlášky „o pravidlech trhu s elektřinou“ tak, aby celá problematika ukončování 

stavu nouze byla dostatečně jasně a komplexně ukotvena do prováděcích právních předpisů k energetickému 

zákonu. 

4. Připomínka k výkladu navržených změn novelizace vyhlášky 

Znění návrhu novelizace vyhlášky vyžaduje v řadě oblastí zpřesnění. Jedná se i o fundamentální oblasti s 

dopadem na výklad opatření, např. nejednoznačné uplatňování definic výrobce, dodávka, odběr, zákazník, 

dodávka do sítě či do odběrného místa, a vazba mezi PDS a zákazníkem (ve vazbě s technickým dispečinkem 

a bez technického dispečinku, a zařazováním do příslušných plánů, je-li bez dispečinku). Skutečnost, že řada 

oblastí návrhu normy, např. definice zákazníka či výrobce elektřiny, je takto otevřena možnostem rozdílné 

interpretace při srovnání s EZ či jinými vyhláškami apod., a tedy může být předmětem sporů na trhu s 

elektřinou. 

Taktéž nejsou v návrhu náležitě specifikovány důležité okolnosti regulačních stupňů, např. zda se zařazování 

do regulačních stupňů má týkat zákazníka (všech jeho odběrných míst) nebo každého jednotlivého 

odběrného místa anebo konkrétního místa připojení tohoto odběrného místa. V úvahu přichází ještě 

předávací místo ve smyslu návrhu novely zákona o POZE v části týkající se energetického zákona, který byl 

zpracovatelem všech norem (zákony POZE, EZ, vyhláška o stavech nouze) zaslán do legislativního procesu. 

Nový pohled na pojmy zákazník a jeho odběrné místo, předávací místo a místo připojení je v současnosti 

zapracováván i do návrhu novely Pravidel trhu s elektřinou, u jejíž tvorby jsou zástupci MPO přítomni. 

Jednoznačný výklad příslušných opatření vyhlášky je důležitý pro stanovení technických veličin z těchto 

objektů pro požadovanou regulaci a zejména pro právní jistotu dotčených subjektů. 

5. Připomínka k zúčtování odchylek 

Omezování výkonu podle vyhlášky o stavech nouze má dopady do odchylky subjektu zúčtování a dle 

současných předpisů (vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou) jde plně k jeho tíži, což považujeme za 

diskriminační. Je proto potřebné vyřešit tento problém v rámci systému zúčtování odchylek (např. zvažovat 

obdobný specifický režim zúčtování odchylek v případě lokálních stavů nouze, ale i předcházení lokálních 

stavů nouze). Dnes je to vyřešeno pouze pro celostátní stavy nouze. Obdobně by to mělo být vyřešeno i pro 

lokální stavy. Je proto nutné jasně zakotvit pravidlo, že pokud je účastník trhu omezen, ale trh s elektřinou 

ještě funguje, nesmí být zodpovědný za související odchylku, kterou nijak nemohl ovlivnit. 
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ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

6. Průřezová připomínka pro aplikaci napříč textem návrhu novely vyhlášky:  

V § 1(d) žádáme doplnit „omezovací“ ve znění předmětu úpravy vyhlášky: 

d) regulační, vypínací, omezovací, frekvenční a havarijní plán. 

 

Tuto změnu předmětu úpravy vyhlášky žádáme reflektovat ve všech příslušných ustanoveních vyhlášky, viz 

následující připomínky a výčet níže: 

§ 4 odst. 2 

(2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav předávají každoročně do 30. září provozovateli 

přenosové soustavy aktualizované hodnoty výkonu pro jednotlivé regulační stupně a stupně vypínacího 

plánu, a frekvenčního plánu a omezovacího plánu. Provozovatelé lokálních distribučních soustav předávají 

tyto údaje každoročně do 15. září provozovateli distribuční soustavy, k níž je jejich soustava připojena. Na 

základě těchto údajů technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými 

dispečinky provozovatelů distribučních soustav aktualizují své regulační, vypínací, a frekvenční a omezovací 

plány.; 

 

§ 6 odst. 2 písm. b) nový bod (3) 

(b) technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy  

3. podle omezovacího plánu, 

 

Přílohy č. 4 oddíl II. bod 11 

11. použití regulačního, omezovacího a vypínacího plánu a využití frekvenčního plánu, 

Odůvodnění: 

Navržená doplnění souvisí se zahrnutím omezovacího plánu do předmětu úpravy této vyhlášky. Omezovací 

plán výroby je analogický ve vztahu k vypínacímu plánu v oblasti dodávky elektřiny.  Proto je tato změna 

navrhována pro použití napříč celým zněním návrhu vyhlášky. Považujeme za nezbytné touto úpravou logicky 

a technicky podchytit stranu odběru i dodávky. 

7. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. b) 

V § 2 odst. 1 písm. b) žádáme upřesnění termínu „zákazníkům“: 

b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení 

provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení 

pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny (…) 

Odůvodnění: 
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Tato připomínka souvisí s obecnou připomínkou korektního používání pojmů – viz výše. Považujeme za 

vhodné zde použité uplatnění upřesnit. Dle připravovaných pravidel trhu s elektřinou je odběr výrobce, který 

není čistě pro technologickou spotřebu výrobce, považován za odběr zákazníka. 

8. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. c) 

V § 2 odst. 1 písm. c) žádáme doplnění nového bodu č. 1: 

1. podle omezovacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce, 

Odůvodnění: 

Omezovací plán je analogický ve vztahu k vypínacímu plánu v oblasti dodávky elektřiny. Řízení dodávky 

elektřiny by při řešení poruchových stavů nebo plánovaných prací nemělo být omezováno bez ohledu, zdali 

je vyhlášen stav nouze nebo předcházení stavu nouze či nikoliv. 

9. Připomínka k § 2 odst. 2 

Žádáme úpravu znění § 2 odstavce 2: 

(2) Omezení spotřeby a dodávky elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav 

nouze vyhlášen, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy 

je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, omezovacího plánu, 

operativním vypnutím částí zařízení, operativním pokynem k omezení dodávaného výkonu nebo 

automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem v rozsahu nezbytném pro 

vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Tato opatření jsou použita na základě 

vyhodnocení situace technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickými 

dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Toto omezení spotřeby a dodávky elektřiny se nevztahuje 

na účastníky trhu zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které 

se vztahují pouze omezení této zahraniční elektrizační soustavy. 

Odůvodnění: 

V odst. 2 navržené změny představují technickou precizaci textu s ohledem na zavedenou praxi a související 

legislativu. Omezování se dle energetického zákona vztahuje jak na stranu odběru z elektrizační soustavy, tak 

na stranu dodávky do této soustavy (ze zahraničních soustav). 

10. Připomínka k § 3 odst. 1 

Žádáme úpravu znění § 3 odst. 1: 

(1) Postup a rozsah omezení odebíraného výkonu nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo 

řešení stavu nouze pro celé území státu zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy 

ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených na 

přenosovou soustavu (dále jen "regionální distribuční soustava"). Postup a rozsah omezení odebíraného 

výkonu nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze pro vymezené území 

zpracovávají technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav ve spolupráci s technickými 
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dispečinky ostatních provozovatelů distribučních soustav a technickým dispečinkem provozovatele 

přenosové soustavy.  Na postup provozovatelů distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k 

přenosové soustavě (dále jen "lokální distribuční soustava"), se vztahuje § 10. 

Odůvodnění: 

Navržená úprava textu má za cíl uvést v soulad legislativu s reálnou praxí a vymezuje také působnost 

provozovatelů distribučních soustav. 

11. Připomínka k § 3 odst. 4 

V § 3 žádáme vložení nového odst. 4 a úpravu stávajícího odst. 4: 

(4) Omezovací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve 

spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav stanoví postup 

snižování a hodnoty omezení dodávaných výkonů při likvidaci závažných poruch v elektrizační soustavě.   

(45) Vypínací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s 

technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav stanoví postup vypínání a hodnoty 

vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových nebo lokálních poruch v elektrizační soustavě. Na 

postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 10. Přerušení dodávky elektřiny se provádí 

vypnutím vybraných částí přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. 

Odůvodnění: 

Doplnění v navrženém odst. 4 navrhuje úpravu opatření pro omezovací plán analogicky s opatřením pro 

vypínací plán. Odstranění ve stávajícím odst. 4 upřesňuje opatření v souladu s odst. 3. Pokud by tak nebylo 

učiněno, bylo by zapotřebí definovat poruchy systémové a lokální (které v současnosti nikde definovány 

nejsou). 

12. Připomínka k § 3 odst. 5 

Žádáme úpravu znění § 3 odst. 5: 

(5) Frekvenční plán je součástí plánu obrany soustavy, zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele 

přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav a ve 

spolupráci s výrobci elektřiny přímo dotčenými účastníky trhu. Na postup provozovatelů lokálních 

distribučních soustav se vztahuje § 10. 

Odůvodnění: 

Navržený text dle našeho názoru vhodně doplňuje text z hlediska principů transparentnosti a spolupráce 

v souladu s přijatými kodexy sítí, které požadují zapojení dotčených účastníků trhu do příslušných úkonů. 

13. Připomínka k definování termínů „zákazník“ a „výrobce elektřiny“ 

V souvislosti s jejich použitím např. v § 5 žádáme přesné definování termínů „zákazník“ a „výrobce elektřiny“ 

a to z pohledu vyhlášky o stavu nouze. 
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Odůvodnění: 

Definování terminologie je potřebné, aby do regulačních stupňů byli zahrnuti všichni zákazníci (výrobci 

elektřiny s malou výrobnou – poměr mezi rezervovaným příkonem a rezervovaným výkonem) apod. Výrobci 

podle § 23 EZ jsou všichni výrobci na všech napěťových hladinách např. s instalovaným výkonem (Pi) od 0,001 

kW. Nebude ve vyhlášce upřesněno o jaké zdroje, napěťovou hladinu a Pi se jedná? 

14. Připomínka k § 5 odst. 3 

Žádáme úpravu znění § 5 odst. 3 bodu a):  

(3) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 3 až č. 7 provádí 

a) provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě smlouvy o zajištění 

služby přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění 

služby služeb distribuční soustavy, 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky operoval s nesprávným označením smluv a bylo zapotřebí jej uvést text do souladu se zněním 

EZ č. 458/2000 Sb. 

Dále považujeme za potřebné zabývat se, zdali zařazování zákazníků do regulačních stupňů prostřednictvím 

uvedených smluv je dostatečně právně zakotveno. Stávající způsob nefunguje hlavně u sdružených smluv. 

Když obchodník v příloze Rámcové smlouvy nevyplní, nemá PDS možnosti pro vynucení – v procesech změny 

dodavatele dle Pravidel trhu s elektřinou. Považujeme za vhodné proces změnit, jelikož jsme názoru, že 

ustanovení o zařazení do regulačních stupňů prostřednictvím smluv nebude vymahatelné. Proto vyvstává 

otázka, zdali by zařazení nemělo být nastaveno defaultně a možnost změny zařazení by byla provedena 

prostřednictvím smlouvy. Takovéto nastavení by ovšem bylo potřeba předem prodiskutovat s dotčenými 

účastníky trhu před zahájením MPŘ. 

Zároveň zde chceme uvést, že v médiích byla tato oblast v minulosti diskutována s tím, že médii předkládaný 

názor ERÚ vyzněl v tom duchu, že ve smlouvách absence ustanovení o opatřeních přijímaných při předcházení 

stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze (podle § 50 EZ) neznamenají neplatnost 

takových smluv. 

15. Připomínka k § 6 odst. 4 a § 7 odst. 5 

Žádáme doplnění § 6 v odst. 4 a v § 7 odst. 5: 

§ 6 (4) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení 

spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli přenosové soustavy a 

dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav podle § 10 písm. a)., kteří mají zřízen technický 

dispečink. 

§ 7 (5) Provozovatel regionální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo 

odvolaný stav nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních 

soustav podle § 10 písm. a)., kteří mají zřízen technický dispečink. 
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Odůvodnění: 

Technické doplnění v souladu s dalšími navrženými změnami v textu návrhu vyhlášky. 

16. Připomínka k § 9 odst. 1, 2 a 3 

Žádáme změnu znění § 9 odst. 1, 2 a 3: 

(1) Provozovatel přenosové nebo provozovatel distribuční soustavy stanoví termín stanovuje ukončení 

stavu nouze a tento termín (ve tvaru datum, hodina) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nejpozději 3 hodiny před termínem předpokládaným termínem jeho ukončení zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup čas ukončení stavu nouze. 

(2) Provozovatel přenosové nebo provozovatel distribuční soustavy může ukončit stav nouze pouze v celou 

hodinu. 

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy může čas termín ukončení stavu nouze 

před jeho vypršením, po předchozím oznámení, posunout. 

Odůvodnění: 

Doplnění má za cíl upřesnit výklad odstavce, zejména s ohledem na stanovení přesného termínu ukončení 

stavu nouze.  

Z hlediska souladu s vyhláškou o měření a Pravidly trhu s elektřinou doporučujeme rovněž zohlednit 

připravovaný přechod na 15 min interval pro vyhodnocování a zúčtovací a obchodování k 1.7.2024, kdy pak 

již nebude nutné používat celou hodinu jako termín ukončení stavu nouze. V této souvislosti bychom rádi 

upozornili, že s ohledem na změnu zúčtovací periody bude muset být v blízké době vyhláška opětovně 

novelizována. Ke zvážení dáváme možnost zapracování potřebných změn již teď, s odloženou účinností od 

1.7.2024. 

17. Připomínka k § 9 odst. 4 a 5 

Žádáme změnu znění § 9 odst. 4 a 5: 

(4)  Výrobce elektřiny provozující výrobní modul kategorie D podle právního předpisu Evropské unie1 dvě 

hodiny před stanoveným termínem ukončení do jedné hodiny po vyhlášení času ukončení stavu nouze 

podle odstavce 1 předává provozovateli přenosové soustavy a příslušnému provozovateli distribuční 

soustavy, ke které je jeho výrobní modul připojen, aktualizovaný plán provozu výrobního modulu kategorie 

D. 

(5)  Poskytovatel podpůrných služeb dvě hodiny před stanoveným termínem do jedné hodiny po vyhlášení 

času ukončení stavu nouze podle odstavce 1 předává provozovateli přenosové soustavy aktualizovanou 

denní přípravu provozu podpůrných služeb1). 

Odůvodnění: 

                                                           
1 Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na 

připojení výroben k elektrizační soustavě 
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Navržené doplnění v odst. 4 slouží pro upřesnění, o jakou kategorii výrobce se jedná. Navrhujeme doplnění 

s ohledem na platná pravidla vyplývající ze síťového kodexu RfG – na výrobní moduly typu D.  Postrádá smysl, 

aby všechny typy výrobců (např. FVE) posílaly aktualizovaný plán provozu. 

Zároveň je změnou sledován záměr upřesnit použitou terminologii. Použití termínu „po vyhlášení“ je krajně 

nejednoznačné a ponechává prostor pro interpretaci, zdali se jedná o zveřejnění, ukončení apod. Dále z textu 

vyplývalo, že prodloužit stav nouze lze i po uplynutí termínu, ve kterém měl stav nouze být ukončen. Tuto 

skutečnost je třeba věcně zvážit, a podle toho upravit textaci. 

Úpravy v odst. 5 byly provedeny v souladu s navrženými úpravami v odst. 4. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

18. Připomínka k termínu „rezervovaný příkon“ 

Žádáme upřesnění termínu „rezervovaný příkon“ v Příloze č. 1 odst. 1 bod c) a souvisle i napříč návrhem 

vyhlášky: 

(1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle 

c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení. 

Odůvodnění: 

Rezervovaných příkonů dnes existuje více a z textu návrhu není jasné, o jaký rezervovaný příkon se jedná (zda 

je vztažený k místě připojení nebo k předávacímu místu). 

V souladu s aktuální legislativou a připravovanými změnami (novela zákona o POZE č. 165/2012 Sb. v části 

změny EZ) je zapotřebí toto rozlišení rezervovaného příkonu uvést. Je třeba uvést, že oba budou součástí 

smlouvy o připojení. 

19. Připomínka k definici zařazení zákazníků 

Žádáme úpravu definice zařazení zákazníků v Příloze 1 odst. 2: 

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů: 

Odůvodnění: 

Považujeme za nutné definovat, k čemu se udané hodnoty a omezení vztahují. Přichází v úvahu: 1) zákazník, 

2) odběrné místo, 3) předávací místo, 4) místo připojení.  

Z textu odstavce by mohlo být vyvozováno, že zákazník je zařazen do regulačního stupně pro všechna svá 

odběrná místa v ČR. 

20. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl II., odst. 1) 

Žádáme následující doplnění textu v Příloze č. 1, oddíl II., odst. 1) : 

(1) Základní stupeň nesnižuje odebíraný výkon a vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s 

vyrovnanou výkonovou bilancí, potřebnou výkonovou rezervou, zajištěným požadovaným objemem a 
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strukturou podpůrných služeb pro provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a zajištěným 

přenosem elektřiny při dodržení bezpečnostních a spolehlivostních kritérií. 

Odůvodnění: 

Podpůrné služby zahrnují jak bilanční podpůrné služby, tak nefrekvenční podpůrné služby. Proto navrhujeme 

doplnění provozovatele distribuční soustavy. 

21. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl II., odst. 2) 

Žádáme nahrazení následujícího textu Přílohy č. 1, oddíl II., odst. 2 bod b): 

b) upozorňuje na možná omezení přenosových nebo distribučních kapacit nebo poskytovaných služeb 

přenosové soustavy nebo distribučních soustav, 

„b) upozorňuje na možné omezení poskytovaných služeb přenosové soustavy nebo distribučních soustav 

v důsledku omezení přenosových nebo distribučních kapacit.“ 

Odůvodnění: 

Z textu bodu b) není srozumitelný význam členění a není zcela jasný jeho výklad. Zároveň postrádáme 

vyjasnění rozdílu mezi omezením kapacit a omezení poskytovaných služeb přenosové a distribuční soustavy. 

Proto navrhujeme úpravu textu (viz výše). 

22. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl II., odst. 10) 

Žádáme zvážení úpravy „v obchodní hodině“ Přílohy č. 1, oddíl II., odst. 10) a případně použití pojmu 

vyhodnocovaní / zúčtovací interval: 

(10) Hodnotou výkonu odebíraného z elektrizační soustavy se rozumí průměrná hodnota výkonu 

odebíraného z elektrizační soustavy v obchodní hodině, předcházející okamžiku vyhlášení regulačního 

stupně. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že je již stanoven harmonogram přechodu na zúčtování odchylek v rozlišení 15 min 

(k 1.7. 2024). V každém případě je nutné výše uvedené sesouhlasit s budoucími úpravami v PRTE viz 

připomínky výše. 

23. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl II., odst. 10) a upřesnění opatření 

Žádáme upřesnění opatření „Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky (…)“Přílohy č. 1, oddíl II., 

odst. 10): 

Odůvodnění: 

Jedná se o obecnou textaci, ze které vyplývá, že všichni tito zákaznici na všech odběrných místech (třeba 

sklad, archiv, …) mají mít nastaveno neregulovat. Je toto opravdu takto zamýšleno? 
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24. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl III., odst. 3) 

Žádáme zvážit nahrazení „rezervované kapacity“ a „měsíční rezervované kapacity“ v Příloze č. 1, oddíl III., 

odst. 3 bod b): 

b) 15 % z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci, to je součet roční rezervované 

kapacity a měsíční rezervované kapacity v daném kalendářním měsíci. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že v několika měsících roku 2020 (bude předmětem i návrhu na úpravu CR na rok 2021) bylo 

odstranění sjednávání měsíční rezervované kapacity, tudíž by existovala pouze hodnota roční RK a hodnota 

15 % by představovala příliš malou hodnotu výkonu. Dlouhodobě se uvažuje o zrušení sjednávání 

rezervovaných kapacit. Poté by u zákazníků zařazených do reg. stupňů pracujících s RK při vyhlášení reg. 

stupně ke snížení odběru nedošlo. 

Proto navrhujeme nahradit rezervovanou kapacitu rezervovaným příkonem nebo naměřeným maximem z 

předchozího období (měsíc / hodina / 15 min). 

Zároveň upozorňujeme na možnost, že hodnota „měsíční rezervované kapacity“ nebude dále používána a 

bude zapotřebí text upravit tak, aby tuto změnu reflektoval. 

25. Připomínka k  Příloze č. 1, oddíl III., odst. 6) 

Žádáme úpravu textu v Příloze č. 1, oddíl III., odst. 6: 

Hodnoty snížení výkonu pro regulační stupně č. 3 až 7 a hodnoty bezpečnostního minima s možností snížení 

do jedné hodiny, popř. časového posunu, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena, a 

kontaktní údaje zákazníka jsou součástí smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o 

zajištění služby distribuční soustavy přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny nebo smlouvy o 

sdružených službách dodávky elektřiny. 

Odůvodnění: 

Nesprávné označení smluv. Je zapotřebí uvést text do souladu se zněním zákona č. 458/2000 Sb. 

26. Připomínka k  Příloze č. 2, odst. 2 písm. a) 

Analogicky k připomínce č. 28 níže žádáme o vyjasnění textu Přílohy č. 2, odst. 2 písm. a): 

„a) po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30. provozovatelem přenosové soustavy vůči provozovatelům 

distribučních soustav, nebo“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o věcné vyjasnění textu, jinak není zřejmé, jak vyhlašování vypínacích stupňů probíhá. 
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27. Připomínka k  Příloze č. 2, odst. 2 písm. b) 

Žádáme úpravu Přílohy č. 2 odst. 2 písm. b): 

b) pokynem technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy 

k vypnutím určitého objemu spotřeby, případně i v uvedené v technickým dispečinkem určené oblasti.  

Odůvodnění: 

Znění bodu by mělo být upraveno pro použití i technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav. 

Změna je navržena z praktických důvodů. 

28. Připomínka k  Příloze č. 3 

Žádáme vložení Přílohy č. 3 ve znění: 

Použití a obsahové náležitosti omezovacího plánu 

 

I. Použití omezovacího plánu 

(1) Omezení dodávky elektřiny podle omezovacího plánu a její opětné povolení provádí technický 

dispečink příslušného provozovatele soustavy v souladu se zásadami dispečerského řízení. 

(2) Omezování se uskutečňuje 

a) po vyhlášení omezovacích stupňů č. 41 až 50 provozovatelem přenosové soustavy vůči provozovatelům 

distribučních soustav, nebo 

b) pokynem technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy 

k omezení určitého objemu výroby elektřiny, případně i v uvedené oblasti. 

(3) V jednotlivých omezovacích stupních je stanovena procentní velikost snížení odepínaného výkonu. 

 

II. Omezovací stupně 

(1) Do omezovacího plánu jsou zařazeny výrobny elektřiny s možností dálkového ovládání z dispečinku 

provozovatele distribuční soustavy, do jehož distribuční soustavy je výrobna elektřiny připojena. 

(2) Hodnoty omezené dodávky elektřiny jsou zpravidla rovnoměrné rozděleny do skupin, pokud možno 

podle připojení k uzlovým oblastem. 

(3) V jedné skupině je pouze jeden typ výrobny, tedy nejsou kombinovány např. fotovoltaické elektrárny a 

větrné elektrárny. 

(4) Stupeň 40 má nulový výkon a zároveň představuje ukončení omezování dodávky elektřiny. 

(5) Výkonové náplně jednotlivých omezovacích stupňů jsou vzájemně odsouhlaseny mezi technickými 

dispečinky provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů distribučních 

soustav. 

(6) Při vyhlašování omezovacích stupňů se uvede oblast, na kterou se omezení vztahuje, a upřesní se doba 

trvání omezení dodávky elektřiny. V případech, kdy není možné současně při vydání příkazu k omezení 
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dodávky elektřiny určit dobu omezení, bude tato doba určena dodatečně, nejpozději však do dvou hodin 

od vydání příkazu k omezení dodávky elektřiny. 

(7) Omezovací stupně č. 41 až 50 nelze vyhlašovat současně. 

Odůvodnění: 

V souladu s navrhovaným doplněním omezovacího plánu jako součást předmětu úpravy v § 1(d) je nezbytné 

doplnit pravidla použití a obsahové náležitosti omezovacího plánu. 

29. Připomínka k překročení emisních limitů po dobu nouzového stavu 

Předkládáme ke zvážení návrh, aby provozovatelé spalovacích zdrojů  nebyli po dobu nouzového stavu 

sankcionováni za případné překročení emisních limitů. 

Odůvodnění: 

V případě přechodu bloku do ostrovního provozu, kdy je zařízení provozováno specifickým způsobem s 

prudkými změnami výkonu bloku, nebo najíždění po rozpadu elektrizační soustavy, kdy některé technologie 

omezující emise nemusí být funkční (např. odsíření) by mohlo dojít k překračování emisních limitů (co se týče 

hodnoty, tak povolené provozní doby) nad rámec rozsahů povolených v  příslušných odsouhlasených 

provozních řádech jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší (výroben elektřiny). Provozovatelé spalovacích 

zdrojů by neměli být po dobu nouzového stavu sankcionováni za toto překročení emisních limitů. 

 

 

 


