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Vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou 

_______________________________________________________________________________ 
 

I. Úvod: 
 

Energetický regulační úřad předkládá předsedovi Legislativní rady vlády k projednání návrh 
vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která nahrazuje vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech 
trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení 
některých dalších ustanovení energetického zákona. 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
 
Na svém jednání dne 4. 12. 2015 Komise pro hodnocení dopadů regulace uvedla následující 
připomínky a náměty. 
 
Předkladatel zpracoval hodnocení dopadů regulace ve formátu Odůvodnění. 
 
Problém je osvětlen v části Odůvodnění navrhované právní úpravy. Dle předkladatele:  
 
„Energetický regulační úřad vedou k předložení vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou zejména 
následující důvody: 

1. úprava institutu dodavatele poslední instance (§ 12a energetického zákona), 
2. úprava procesu změny dodavatele (§ 51 energetického zákona), 
3. stanovení skladby regulovaných cen v elektroenergetice (§ 19a energetického zákona), 
4. úprava způsobu stanovení zálohových plateb pro hrazení regulovaných cen mezi účastníky 

trhu (§ 98a odst. 2 písm. h) bod 14), 
5. zrušení vyhlášky č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny 

na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, 

6. úprava způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy 
a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a 
provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a 
mezi provozovateli distribučních soustav (§ 28 zákona o podporovaných zdrojích energie), 

7. nutnost provést některá další ustanovení vyplývající ze zmocnění energetického zákona 
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a zákona o podporovaných zdrojích energie bezprostředně souvisejí s Pravidly trhu 
s elektřinou (§ 98 odst. 2 písm. h) energetického zákona a § 53 odst. 2 zákona 
o podporovaných zdrojích energie), 

8. v neposlední řadě je zapotřebí sjednotit a zpřesnit v navrhované předmětné vyhlášce 
některé pojmy vyplývající z energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích 
energie.“ 

 
V Předkládací zprávě předkladatel uvádí: 
„Stávající vyhláška č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zejména vzhledem k novele 
energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. stala neaktuální, rovněž nereflektovala změny 
v souvislosti s rekodifikací občanského práva, a také aplikační praxe ukázala, že je nezbytné 
promítnout do vyhlášky rovněž praktické poznatky z jejího použití, zejména napravit nedostatečnou 
přehlednost právní úpravy, odstranit nadbytečná nebo neúčelná ustanovení stávající vyhlášky.“ 
 
Analýza dopadů 
Důvody k předložení nové vyhlášky jsou závažné, implikuje též změny, které mohou mít významné 
dopady na různé dotčené subjekty. 
 
Přehledu dopadů je věnován text v rozsahu menším než text věnovaný popisu důvodů (půl 
stránky), uvedený nadpisem Předpokládaný hospodářský a finanční dosah. 
Tato analýza dopadů je zcela nedostatečná, zejména z pohledu možných dopadů na 
podnikatelské subjekty a spotřebitele. 
 
Konzultační proces 
K návrhu vyhlášky byla vznesena řada závažných připomínek, které předkladatel vypořádal pouze 
zčásti (což je v rozporu s jeho tvrzením v Předkládací zprávě, že připomínky byly řádně 
vypořádány). 
 

Komise vedle výše uvedených připomínek doporučuje předkladateli  

- zaměřit se na vypracování hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad schválených 
vládou pro 2 - 3 nejdůležitější oblasti, z jejichž úpravy v překládané legislativní změně 
vyplývají největší dopady na podnikatelskou sféru a spotřebitele, 

- stanovit termín a způsob přezkumu účinnosti regulace. 

Předkladatel ve svém doplnění textu Odůvodnění, který Komise obdržela 11. 12. 2015, dopracoval 
materiál pouze částečně a velmi stručně.  

 

Předkladatel doplnil informace k přezkumu účinnosti regulace. 

K potenciálním dopadům uvádí velmi obecně:  „Naopak se očekává zlepšení podnikatelského 
prostředí a narovnání vztahů mezi účastníky elektroenergetického trhu v důsledku zlepšení 
fungování procesních principů uplatňovaných v tomto odvětví národního hospodářství. 
Navrhované změny, které upravují vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou, mohu přinést 
dodatečné náklady v řádu miliónů, které plynou z činností souvisejících s úpravou informačních 
systémů dotčených účastníků trhu nebo z principů finančního jištění obchodů realizovaných na 



Strana 3 (celkem 3) 

krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu. Nepředpokládá se, že by tyto 
náklady měly v konečném důsledku dopad na cenu elektřiny hrazenou konečným zákazníkem.“ 

Komise tyto potenciální dopady považuje za poměrně závažné a nadále požaduje jejich specifikaci 
ve smyslu výše uvedených připomínek.  

 
Ke dni 17 12. 2015 předkladatel na základě komunikace předloženou zprávu přepracoval a doplnil 
konkrétní ilustrativní údaje. 
 
III. Závěr:  
 
Komise dopracovanou zprávu z hodnocení regulace přijímá. 

 

Vypracoval: 

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., 
v. r. 

  předsedkyně komise 
 


