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návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb.,  

o Pravidlech trhu s elektřinou 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
I. Úvod 
 

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu podle ust.  

§ 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona  

č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb. 

 

II. Připomínky a návrhy změn 
 
Předkladatel specifikuje problém následujícím způsobem: „vyhláška nedostatečně reflektuje 
dosavadní praxi a rovněž v některých oblastech neposkytuje kýženou legislativní stabilitu  
a transparentnost“.   
Dle předkladatele pak „většina navrhovaných úprav vyhlášky spočívá zejména v nepatrných 
změnách resp. formulačních úpravách některých ustanovení, které podle názoru ERÚ povedou 
k transparentnímu nastavení pravidel fungování elektroenergetického trhu a efektivnějšímu 
fungování samotného trhu.“ 
 
Změny se týkají následujících oblastí: 
 

1. Postup registrace odběrného místa a předávacího místa. 
2. Rozsah předávání dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování 

odchylky.  
3. Stanovení zálohových plateb pro hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky 

ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi provozovatelem přenosové 
soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy.  

4. Způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční 
soustavy.  
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5. Postup při změně typu smlouvy.  
6. Ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele.  
7. Postup při přerušení, omezení nebo obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu. 
8. Postup pro zahájení dodávky dodavatelem poslední instance. 
9. Rezervace kapacity. 

 
Předkladatel pracuje se dvěma v podstatě formálními variantami – současný stav a navrhovaná 
změna. Analýzu nákladů a přínosů směruje k argumentaci pro zvolenou variantu. 
 
Variantu I (současný stav) popisuje až mírně dramaticky: bude „docházet k neefektivnímu 
hospodaření se zdroji. Vzniklé náklady mohou mít ať už přímý nebo nepřímý dopad na jednotlivé 
účastníky trhu. Tyto náklady mohou být vyvolány například zvýšenou administrativní zátěží, 
náklady spojenými se ztrátou zákazníků, náklady spojenými s nepřesným stanovením odchylky 
subjektů zúčtování. Skutečnou výši lze jen stěží odhadnout.“ – přičemž na jiném místě uvádí jako 
cíl vyhlášky procesní změny. 
 
Ve vypořádání připomínek poukazovaly Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy na 
problémy s pojmy odběrné místo, předávací místo a místo připojení. Předkladatel uvedl, že tyto 
problémy lze řešit pouze změnou zákona.  
 
 
 
III. Závěr  
 
PK RIA předloženou zprávu z hodnocení dopadů regulace přijímá.  
 
PK RIA doporučuje předkladateli dopracování zprávy RIA v následujících bodech: 

- Na několika ilustrativních příkladech uvést důležitost problému a nutnost určitých 
změn, které vyhláška zahrnuje (např. problém připojení nových zdrojů elektrické 
energie, zadržování prostředků); 

- Zdůraznit přínosy navrhovaných úprava (alespoň pomocí indikativních příkladů). 
 
 

 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 
 

  

   

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

  

  předsedkyně komise 
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