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408/2015 Sb.
VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2015

o Pravidlech trhu s  elektřinou
ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST TŘETÍ
ORGANIZACE VYROVNÁVACÍHO TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ

 

§ 10

Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy
 

(1)  Provozovatel  přenosové  soustavy  obstarává  pro  každou  obchodní  hodinu  elektřinu  za  účelem  řešení  stavů

nerovnováhy  mezi  smluvně  zajištěnými  a  skutečně  realizovanými  dodávkami  elektřiny  a  smluvně  zajištěnými  a

skutečně  realizovanými odběry elektřiny v elektrizační  soustavě  (dále  jen  "elektřina pro  řešení  stavů nerovnováhy").

Cena  takové  elektřiny  slouží  k  určení  zúčtovací  ceny  podle  §  29  odst.  2  a  je  zahrnuta  do  systému  vyhodnocení  a

zúčtování odchylek.

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy

a)  jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb,

b)  na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

c)  jako dodávku ze zahraničí nebo do zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro

vyrovnání systémové odchylky.

(3) Ceny  elektřiny  podle  odstavce  2  s  výjimkou  cen  elektřiny  opatřených  pro  ověření  schopností  poskytovatele

podpůrných  služeb  slouží  k  určení  zúčtovací  ceny  a  množství  elektřiny  opatřené  pro  řešení  stavů  nerovnováhy  je

zahrnuto do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek.

(4)  Provozovatel  přenosové  soustavy  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  množství  elektřiny

obstarané  pro  řešení  stavů  nerovnováhy  a  její  ceny  v  členění  podle  odstavce  2  za  každou  obchodní  hodinu.

Provozovatel  přenosové  soustavy předá operátorovi  trhu do 11.00 hodin  dne následujícího po dni  dodávky údaje  o

množství a ceně kladné a záporné regulační energie

a)  členěné podle jednotlivých bloků výroben elektřiny u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),

b)    formou součtu akceptované energie na vyrovnávacím  trhu a celkové platby za  jednotlivé  registrované účastníky

trhu u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) a

c)  členěné podle registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. c)

za každou obchodní hodinu dne dodávky.

(5) Elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy zahrne operátor trhu

do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a zúčtuje

a)  poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie,

b)  registrovanému účastníkovi trhu na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií, nebo

c)  provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. c).

(6) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku elektřinu od registrovaných účastníků

trhu s elektřinou nebo od provozovatele zahraniční přenosové soustavy. Náklady na obstarání neboanebo uplatnění

této elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17

 

(1) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle § 16 odst. 6,

registruje  provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  u  operátora  trhu  jako  souhrnná  odběrná  místa  zákazníků  nebo

souhrnná  předávací  místa  výrobců  elektřiny  jednotlivě  podle  typu  měření.  Za  tato  odběrná  nebo  předávací  místa

předává  provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  operátorovi  trhu  údaje  v  rozsahu  a  termínech  uvedených  pro

příslušný typ měření podle § 20 až 22.



(2) Pokud je v nové výrobněNové předávací místo výrobny elektřiny , ve kterém je uskutečňována dodávka do

elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, s výjimkou výrobny elektřiny připojené do odběrného

místa  zákazníka  podle  §  28  odst.  5  energetického  zákona,  zaregistruje  provozovatel  přenosové  nebo  distribuční

soustavy jako dvě předávací místa výrobny elektřiny, zvlášť místo  pro  dodávku  elektřiny  a  zvlášť místo  pro  odběr

elektřiny.

(3)  Již  registrované  předávací místo  výrobny  elektřiny  s  elektrizační  soustavou,  ve  kterém  je  uskutečňována

dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo

distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběrjako dvě předávací místa výrobny elektřiny podle

věty první pouze na žádost výrobce elektřiny.

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

zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje jako jedno odběrné místo zákazníka s příznakem výroba do 10

kWmikrozdroj,  které  je  vybaveno  průběhovým  měřením  výrobny  elektřiny,  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,  oznámí  tuto  skutečnost

neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku elektřiny

a zvlášť pro odběr elektřiny.

(54)  V  případě  změny  dodavatele  u  odběrného  místa  zákazníka  nový  dodavatel  zajistí  společně  s

provozovatelem distribuční soustavy, že odběrné místo zákazníka je registrováno v informačním systému operátora

trhu  po  celou  dobu,  po  kterou  zajišťuje  dodavatel  do  tohoto  odběrného  místa  zákazníka  dodávku  elektřiny,  a

provozovatel distribuční soustavy k tomuto odběrnému místu zákazníka zasílá měřená data spotřeby elektřiny podle

§ 20 až 22 o předávání údajů a o vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(6) 5) Provozovatel distribuční soustavy neprovádí odregistraci odběrného místa zákazníka, s výjimkou případu,

kdy v odběrném místě není možné uskutečnit odběr elektřiny, a udržuje aktuálnost přidělených statusů odběrného

místa. Registrované odběrné místo má status aktivní. Provozovatel přenosové nebo, který provozovatel  distribuční

soustavy změní status aktivní registrovaného odběrného místa na status

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

zákona,na status přerušeno a

b)  neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo na status neaktivní.

c)  bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(7)  Provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  udržuje  aktuálnost  přiřazených  statusů  odběrného  místa.

Odběrná  místa  se  statusem  přerušeno,  neaktivní  a  statusem  bez  elektroměruOdběrná  místa  se  statusem  podle

písmene  b)  nezahrne  operátor  trhu  do  vyhodnocení  odchylek  a  nejsou  k  nim  předávána  data  podle  §  20  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 nebo

statusu  bez  elektroměru  odstraní  operátor  trhu  veškeré  hodnoty  u  odběrného místa  předané  podle  §  20  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. 2od data změny statusu.

(86) Neníli odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor  trhu nezahrne  takové odběrné

místo  do  vyhodnocení  odchylek.  Neníli  předávací  místo  výrobny  přiřazeno  k  subjektu  zúčtování,  operátor  trhu

nezahrne  takové  předávací  místo  do  vyhodnocení  odchylek.  Ve  dni  následujícím  po  ukončení  přiřazení  subjektu

zúčtování  k  předávacímu místu  výrobny  operátor  trhu  zruší  přiřazení  dodavatele  u  předávacího místa  výrobny  v

informačním  systému  operátora  trhu  v  případě,  že  u  předávacího  místa  výrobny  není  přiřazen  nový  subjekt

zúčtování.  Ve  dni  následujícím  po  ukončení  přiřazení  subjektu  zúčtování  k  odběrnémuodběrnému  nebo

předávacímu místu  operátor  trhu  zruší  přiřazení  dodavatele  u  odběrného místa  v  informačním  systému operátora

trhu  v  případě,  že  u  odběrného místa  není  přiřazen  nový  subjekt  zúčtování,  a  od  dne  následujícího  po  ukončení

přiřazení subjektu zúčtování  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, a dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.

(97)  Výrobce  elektřiny  pro  účely  předávání  údajů  podle  §  49  odst.  1  registruje  výrobnu  elektřiny,  s  výjimkou

výroben elektřiny připojených do odběrného místa podle § 28 odst. 5 energetického zákona, v informačním systému

operátora  trhu  přiměřeně  způsobem  podle  vyhlášky  o  postupech  registrace  podpor  u  operátora  trhu  a  provedení

některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, a to bez údajů o bankovním spojení a bez

údajů o investičních nákladech a poskytnuté investiční podpoře.

(10) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není

registrováno v informačním systému operátora trhu.

(11) V případě  zániku odběrného nebo předávacího místa provozovatel  přenosové nebo distribuční  soustavy

zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu.

 

ČÁST PÁTÁ
PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ

ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK



 

§ 18

Odpovědnost za odchylku

 

(1) Odpovědnost  za odchylku  se  vztahuje  ke  každému  jednotlivému odběrnému místu  zákazníka,  jednotlivému

předávacímu  místu  výrobny  elektřiny  nebo  souhrnu  předávacích  míst  výrobny  elektřiny  nebo  místu  provozovatele

přenosové nebo distribuční soustavy určenému k evidenci ztrát této soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel distribuční soustavy musí mít zajištěného dodavatele na krytí ztrát jeho distribuční soustavy, který je sám

subjektem zúčtování nebo přenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Odpovědnost za odchylku má vždy pouze jeden subjekt zúčtování, s výjimkou předávacích míst výroben, jež

mají  registrované zvlášť místo pro dodávku  elektřiny  a  zvlášť místo  pro  odběr  elektřinyregistrovaných  podle  §  17

odst. 2, u kterých lze přenést odpovědnost za odchylku na dva různé subjekty zúčtování s tím, že za jedno předávací

místo  jsou  předávány  skutečné  hodnoty  dodávek  elektřiny  a  za  druhé  předávací místo  jsou  předávány  skutečné

hodnoty  odběrů  elektřiny.  Jeli  výrobna  elektřiny  připojena  do  odběrného  místa  zákazníka  podle  §  28  odst.  5

energetického zákona, nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.

(3) Registrovaný účastník trhu s elektřinou podává žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném

místě zákazníka, v místě provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném k evidenci ztrát této soustavy

nebo  předávacím  místě  výrobny  prostřednictvím  operátora  trhu  nejpozději  do  22.00  hodin  posledního  dne  před

požadovaným dnem účinnosti.. Pokud subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor

trhu  posoudí,  zda  je  finanční  zajištění  plateb  subjektu  zúčtování  dostatečné,  a  do  120  minut  od  odsouhlasení

přenesení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování informuje účastníka trhu s elektřinou, subjekt zúčtování a

příslušného  provozovatele  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  o  výsledku  posouzení  přiřazení  odpovědnosti  za

odchylku.  Pokud  je  finanční  zajištění  plateb  subjektu  zúčtování  dostatečné,  operátor  trhu  zaregistruje  přiřazení

odpovědnosti  za  odchylku  danému  subjektu  zúčtování,  pokud  by  převzetí  odpovědnosti  za  odchylku  způsobilo

nedostatečné  finanční  zajištění  plateb  subjektu  zúčtování  přebírajícího  odpovědnost  za  odchylku,  operátor  trhu

přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve

následující  kalendářní  den  po  zaregistrování  operátorem  trhu  nebo  k  pozdějšímu  datu  uvedenému  v  žádosti.

Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy určí k tomuto datu stav měřicího zařízení podle § 38 odst. 2 a 3.

Při  přenášení  odpovědnosti  za  odchylku  více  odběrných  nebo  předávacích  míst  jednoho  subjektu  zúčtování  se

postupuje obdobně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20

Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy

pro vypořádání odchylek

 

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává 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 vybavených měřením typu

A,

2.    odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele

nebo  do  takového  odběrného  místa  dodává  dodavatel  poslední  instance  a  odběrné  místo  není  ve  statusu

neaktivní nebo ve statusu bez elektroměru podle § 17 odst. 65 (dále jen "se změnou dodavatele"), vybavených

měřením typu A,

3.    dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů

nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu A a

4.        odběru  elektřiny  za  všechna  odběrná  místa  zákazníků,  s  výjimkou  odběrů  podle  bodu  2,  v  součtu  za

jednotlivé  regiony  typových  diagramů  nebo  za  lokální  distribuční  soustavu  (dále  jen  "beze  změny

dodavatele"), vybavená měřením typu A,

b)  předběžné hodnoty

1.    odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků se změnou dodavatele vybavených měřením

typu B nebo M,

2.    dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů

nebo distribučními soustavami vybavených měřením typu B nebo M,

3.    odběrů elektřiny za všechna odběrná místa zákazníků beze změny dodavatele vybavená měřením typu B nebo

M v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu a,



4.   4.    dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu
B nebo M a

5.        dodávek  a  odběrů  elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech  s  výrobnou  elektřiny  podle  §  28  odst.  5
energetického zákona

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 22

Předávání skutečných hodnot dodávek

 
(1) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje

a)  k odběrnému místu zákazníka nebo
b)  k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny, případně k souhrnu předávacích míst a
c)  k souhrnu předávacích míst provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

(2) Při předávání hodnot z měření typu A, B nebo M označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele
přenosové nebo distribuční soustavy předávané hodnoty takto:
a)  platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle § 19 a § 20 odst. 1

písm. a), § 20 odst. 5 a 6 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,
b)  náhradní platná hodnota  je hodnota, kdy se jedná o náhradní hodnotu za dobu trvání poruchy měřicího zařízení,

která  se  považuje  za  skutečnou  hodnotu  podle  §  19  a  §  20  odst.  1  písm.  a),  §  20  odst.  5  a  6;  provozovatel
přenosové  nebo  distribuční  soustavy  náhradní  platné  hodnoty  označí  způsobem  definovaným  v  obchodních
podmínkách operátora trhu,

c)   náhradní předběžná hodnota  je hodnota, kdy se  jedná o předběžnou hodnotu, kterou operátor  trhu  přijal  nebo
stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy přijal nebo stanovil podle § 20 odst. 1 písm. b), §
20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1; provozovatel distribuční soustavy takto označenou
hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a)
nebo odstavce 2 písm. b) a

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
ČÁST SEDMÁ

VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY

 
§ 33

Žádost o změnu dodavatele

 
(1)  Podmínkou  pro  podání  žádosti  o  změnu  dodavatele  je  smlouva  o  dodávce  elektřiny  nebo  smlouva  o

sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.
(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.
(3) 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) e)   obchodní  firmu,  jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a registrační  číslo  subjektu  zúčtování,  který

odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 34

Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové

nebo distribuční soustavy

 



(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  nebo

předávací  místa  v  těchto  soustavách.  Náležitosti  žádosti  o  poskytnutí  služby  přenosové  soustavy  nebo  služby

distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(2) Žádost podává

a)    nový  dodavatel,  pokud  má  být  dodávka  elektřiny  uskutečňována  na  základě  smlouvy  podle  §  50  odst.  2

energetického zákona, nebo

b)  jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti do

14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání  informací podle § 33 odst. 6. Pokud provozovatel přenosové

nebo  distribuční  soustavy  neinformuje  operátora  trhu  o  výsledku  posouzení  žádosti  ve  stanovené  době,  je  to

považováno za potvrzení žádosti.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí

ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže

a)  ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu,

b)  odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání

změny  smlouvy  obsahující  souhrn  odběrných  nebo  předávacích  míst,  pro  která  obchodník  sjednává  zajištění

služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále

jen "rámcová smlouva"),rámcové smlouvy,

c)  v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,

d)  není uzavřena smlouva o připojení nebo není sjednána změna smluvních vztahů založených stávající smlouvou o

připojení, pokud je taková změna požadována,

e)    je  dodavatelem  podána  žádost  o  poskytnutí  služby  distribuční  soustavy  na  základě  smlouvy  o  sdružených

službách  dodávky  elektřiny  pro  předávací  místo  výrobny  elektřiny  připojené  na  hladinu  velmi  vysokého  nebo

vysokého napětí,

f) e)  v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve

smlouvě o připojení, nebo

g)f)      žádost  obsahuje  dřívější  nebo  pozdější  datum  zahájení  přenosu  nebo  distribuce  elektřiny,  než  je  datum

účinnosti změny dodavatele v žádosti o změnu dodavatele.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 35

Žádost o změnu typu smlouvy
 

(1) Žádost o změnu  typu smlouvy podle § 33 odst. 3 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. 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,

c)  typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

d)  datum účinnosti změny typu smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

e)  identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst, jichž se požadovaná změna týká, 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.

(2) Jeli 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.

(3) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 1 nebo

2,  o  obdržené  žádosti  o  změnu  typu  smlouvy  provozovatele  přenosové  nebo  distribuční  soustavy,  ke  které  jsou

odběrná nebo předávací místa, jichž se žádost týká, připojena, a předá mu údaje v rozsahu podle odstavce 1 písm. a)

a c) až f).

(4) Nejpozději do termínu podle odstavce 1 nebo 2 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové

nebo  distribuční  soustavy  žádost  o  změnu  typu  smlouvy,  jejímž  předmětem  je  dodávka  elektřiny,  včetně  doložení

příslušných  náležitostí  podle  přílohy  č.  1  nebo  přílohy  č.  3  k  této  vyhlášce,  včetně  případné  žádosti  o  ukončení

samostatné  smlouvy  o  distribuci mezi  zákazníkem a  příslušným provozovatelem distribuční  soustavy  či  samostatné

smlouvy o přenosu elektřiny mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem přenosové soustavy.



(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o

změnu  typu  smlouvy  podle  odstavce  1  nebo  2  do  24.00  hodin  druhého  dne  předcházejícího  datu  požadované

účinnosti  změny  typu  smlouvy  podle  odstavce  1  písm.  d).  Provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy

neakceptuje  změnu  typu  smlouvy  v  případě,  že  nebyla  uzavřena  smlouva  o  zajištění  služby  přenosové  soustavy

nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.

(6)  Operátor  trhu  neprodleně  po  obdržení  informace  podle  odstavce  5  informuje  stávajícího  dodavatele  o

výsledku  posouzení  žádosti  o  změnu  typu  smlouvy  podané  podle  odstavce  1  nebo  2.  V  případě  souhlasu

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny,

operátor  trhu zaregistruje tuto změnu u odběrného či předávacího místa od požadovaného data účinnosti po dobu

registrace  dodavatele  u  odběrného nebo předávacího místa  v  informačním  systému operátora  trhu.  Jednáli  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  dle  stávající  smlouvy.  V  případě,  že  provozovatel  přenosové  soustavy  nebo

provozovatel  distribuční  soustavy  neakceptujeodmítne  žádost  o  změnu  typu  smlouvy,  ke  změně  typu  smlouvy  u

odběrného či předávacího místa nedojde. Za neakceptováníodmítnutí žádosti o změnu typu smlouvy podle odstavce

1 nebo 2  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  podané  podle  odstavce  1

nebo 2.

(7) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o změnu smlouvy i po termínu uvedeném v odstavci 1 a přijetí nebo

odmítnutí žádosti o změnu typu smlouvyna zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 5, nejpozději však do

24.00 hodin posledního dne před požadovanou účinností  změny  typu smlouvy, pokud se na změně  typu smlouvy

dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.

 

§ 36

Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu
změny dodavatele

 

(1) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14.00 hodin osmého pracovního

dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.

(2)  Stávající  dodavatel  může  podat  žádost  o  pozastavení  procesu  změny  dodavatele  do  18.00  hodin  pátého

pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, pokud k datu požadované účinnosti změny dodavatele

nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník

trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.

(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé

k podnikání nebo distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona

a  současně  požaduje  pokračování  dodávek  od  stávajícího  dodavatele,  může  stávající  dodavatel  zastavit

prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo postupuje

podle § 39 odst. 3 až 5.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 40

 

(1) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení  této vyhlášky o změně

dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3.

Nový  dodavatel  podává  u  operátora  trhu  žádost  o  změnu  dodavatele  s  vyznačením  změny  zákazníka  v  odběrném

místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, musí být u nového zákazníka

splněny veškeré podmínky pro zahájení dodávky ze smlouvy o připojení a smlouvy o zajištění služby přenosové nebo

distribuční  soustavy.  Činnosti  v  rámci  procesu  změny  zákazníka  v  odběrném  místě  jsou  vykonávány  dotčenými

účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.

(2) Máli  dojít  ke  změně  dodavatele  poslední  instance  za  jiného  dodavatele,  změně  počtu  dodavatelů,  změně

dodavatele  v  předávacím  místě  výrobny,  změně  dodavatele  v  místě  určeném  k  evidenci  ztrát  přenosové  nebo

distribuční soustavy, použijí se přiměřeně ustanovení  této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu

přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Máli dojít k zahájení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického

zákona nebo při  odběru podle  §  51 odst.  4  energetického  zákona,  použijí  se  přiměřeně ustanovení  této  vyhlášky

upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37

odst. 3 s tím, že

a)  žádost o změnu dodavatele podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne

před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,



b)    úkony  nutné  k  provedení  změny  dodavatele  a  uzavření  smlouvy  o  zajištění  služby  distribuční  soustavy  se

uskutečňují do třetího pracovního dne po podání této žádosti; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a

c)   operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o změnu dodavatele nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního

dne po podání této žádosti.

(4)  Operátor  trhu  umožní  zasílání  žádosti  o  zahájení  dodávky  podle  odstavce  3  i  po  termínu  uvedeném  v

odstavci 3 písm. a) a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po  termínu uvedeném v odstavci 3

písm.  b),  nejpozději  však  do  10.00  hodin  posledního  dne  před  datem  zahájení  dodávky,  pokud  se  na  zahájení

dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.

 

ČÁST OSMÁ
PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
 

§ 41

 

(1)  Provozovatel  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, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením

typu A nebo měřením typu B nebo měřením typu M, s výjimkou odběrných míst ve stavu neaktivní a odběrných míst

vybavených  měřením  typu  B  nebo  měřením  typu  M  připojených  na  hladinu  nízkého  napětí,  údaje  potřebné  k

vyúčtování  dodávky  elektřiny  a  souvisejících  služeb.  Provozovatel  distribuční  soustavy  zasílá  takové  údaje  i  za

zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B nebo měřením

typu M a připojeno na hladinu nízkého napětí, a  to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce.

Provozovatel  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, kteří využili práva na změnu dodavatele a

jejichž  odběrná  místa  jsou  vybavena  měřením  typu  A,  měřením  typu  B  nebo  měřením  typu  M,  údaje  potřebné  k

vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(2) Provozovatel distribuční  soustavy zasílá prostřednictvím operátora  trhu do 10 pracovních dnů po provedení

odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva na změnu dodavatele,

registrovaným  účastníkům  trhu  s  elektřinou  za  jejich  zákazníky  údaje  potřebné  k  vyúčtování  dodávky  elektřiny  a

souvisejících služeb.

(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavců 1 a 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace

měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu

šetření v případech, kdy na odběrném místě probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru

elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.

(4)  Údaje  uvedené  v  odstavcích  1  a  2  používá  rovněž  registrovaný  účastník  trhu  s  elektřinou  pro  stanovení

množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.

(5)  Provozovatel  distribuční  soustavy  předává  údaje  pro  vyúčtování  dodávek  elektřiny  a  souvisejících  služeb

prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20.

(5)  Pokud  provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  převezme  ceny  provozovatele  regionální  distribuční

soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, účtuje ceny v souladu s ustanoveními této vyhlášky.

 

§ 42

 

(1) Účastník  trhu s elektřinou může v kalendářním  roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10

samoodečtů  s  výjimkou  samoodečtu  provedeného  k  poslednímu  dni  kalendářního  roku.  Účastník  trhu  s  elektřinou

může  provozovateli  distribuční  soustavy  samoodečty  zaslat  k  libovolnému  dni  v  roce,  avšak  nejpozději  do  30

kalendářních  dnů  po  jejich  provedení.  Provozovatel  distribuční  soustavy  zaslané  samoodečty  přijme  nebo  sdělí

účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. Samoodečty, které

provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2.

(2)  Zašleli  účastník  trhu  s  elektřinou  před  obdržením  vyúčtování  dodávky  elektřiny  zahrnující  poslední  den

kalendářního  roku  provozovateli  distribuční  soustavy  samoodečty  provedené  k  poslednímu  dni  kalendářního  roku,

nejpozději  však do 30  kalendářních dnů po  jejich provedení,  provozovatel  distribuční  soustavy  zaslané  samoodečty

přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání.

Samoodečty,  které  provozovatel  distribuční  soustavy  přijme,  se  použijí  při  vyúčtování  služby  distribuční  soustavy  s

výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do  jednoho měsíce po ukončení kalendářního  roku

řádný nebo mimořádný odečet.

(3)  V  případě  odečtu  spotřeby  elektřiny  podle  §  22  odst.  4  zašle  provozovatel  distribuční  soustavy  údaje  o

spotřebě elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.



(4) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi

vyšším  než  1  kV  a  který  v  průběhu  kalendářního  měsíce  změní  dodavatele,  účtuje  původní  dodavatel  cenu  za

rezervovanou  kapacitu  v  poměru  počtu  dní  od  začátku  kalendářního  měsíce  do  okamžiku  změny  dodavatele  k

celkovému  počtu  dní  kalendářního  měsíce.  Zákazníkovi,  který  odebírá  elektřinu  z  přenosové  soustavy  nebo  z

distribuční soustavy s napětím mezi  fázemi vyšším než 1 kV a kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena

dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru

počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k

celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

(5) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle § 17 odst. 97 nepředá výkaz podle přílohy č. 9 k

této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy

výrobce  s  výrobnou  nezaregistroval  výrobnu  podle  §  17  odst.  97,  platí,  že  odběr  elektřiny  v  předávacím  místě

výrobny je odběrem zákazníka.

 

ČÁST DEVÁTÁ

PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ

A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM

 

§ 43

Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové

nebo distribuční soustavy

 

(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  to  pro  každé  předávací  nebo

odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy jsou

uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jednáli se o případy podle odstavce 2 písm. a) až c).

(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 distribuční soustavy sjednaných ve smlouvě o připojení, nebo

d)  pro souhrn odběrných nebo předávacích míst distribuční soustavy, pro která obchodník sjednává zajištění služby

přenosové  nebo  distribuční  soustavy  na  základě  smlouvy  podle  §  50  odst.  2  energetického  zákona.  (dále  jen

"rámcová smlouva").

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 45

 

(1) Nejpozději 3 pracovní dny před datem zahájení dodávky provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy

přijme nebo neakceptujeodmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti prostřednictvím operátora

trhu subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. NeakceptovatOdmítnout žádost o zahájení

dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle § 44

nejsou úplné nebo není uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o zajištění  služby  přenosové  soustavy  nebo

službyslužeb distribuční soustavy. Nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se považuje za

nesouhlas s žádostí o zahájení dodávky.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 47

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti

za odchylku při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho části

 

(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  a  předávacích místech  účastníků  trhu  s

elektřinou (dále  jen "hromadný převod odběrných a předávacích míst"), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel,

na  něhož mají  být  odběrná  a  předávací místa  účastníků  trhu  s  elektřinou  převedena,  žádost  o  hromadný  převod

odběrných a předávacích míst operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému. Žádost obsahuje



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

b)  identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého mají být odběrná a předávací místa převedena,

c)  identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého mají být odběrná a předávací místa převedena,

d)    určení,  zda  je  předmětem hromadného převodu odběrných a předávacích míst  změna  subjektu  zúčtování  nebo

změna dodavatele nebo obojí,

e)  seznam odběrných a předávacích míst účastníků trhu s elektřinou určených k hromadnému převodu odběrných a

předávacích místv případě, že dochází k rozdělení obchodní korporace,

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 a předávací místa 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  odběrných  a

předávacích míst.

(2) Žádost podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná a předávací

místa účastníků trhu s elektřinou převedena, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 1 písm. a).

(3) O obdržení žádosti o hromadný převod odběrných a předávacích míst operátor trhu informuje prostřednictvím

svého  informačního systému všechny dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav

nebo provozovatele přenosové soustavy.

(4) V případě, že subjekt zúčtování nebo dodavatel, ze kterého mají být odběrná a předávací místa účastníků

trhu  s  elektřinou  převedena,  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 ve dni podle odstavce 1 písm. a) v  informačním systému operátora trhu změnu dodavatele nebo subjektu

zúčtování  na  základě  požadavku  podle  odstavce  1  písm.  d)  u  všech  jednotlivých  odběrných  a  předávacích míst

účastníků  trhu  s  elektřinou  registrovaných  v  informačním  systému  operátora  trhu,  kterých  se  hromadný  převod

dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 1 písm. a).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 49

Předávání údajů mezi účastníky trhu
 

(1)  Výrobce  elektřiny  předává  operátorovi  trhu  údaje  za  uplynulý  kalendářní  měsíc  podle  přílohy  č.  9  k  této

vyhlášce,  a  to  nejpozději  do  desátého  kalendářního  dne  následujícího  kalendářního  měsíce  nebo  do  šestého

pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. To platí  i v případě,  jeli

výrobna  elektřiny  připojena  do  odběrného  místa  zákazníka  s  výjimkou  výroben  připojených  podle  §  28

odst. 54energetického zákona.

(2) Na základě údajů vykázaných výrobcem zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo

distribuční soustavy, ke které je výrobna připojena, výpočet plateb za systémové služby, činnosti operátora trhu a na

podporu elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce nejpozději

následující  kalendářní  dendo  jedenáctého  kalendářního  dne  po  uplynutí  lhůty  pro  předání  údajů  podle  odstavce

1skončení kalendářního měsíce. Odběr elektřiny, který není uskutečňován pro krytí  technologické vlastní spotřeby

výrobce elektřiny, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě,

je pro účely fakturace ceny za činnosti operátora trhu považován za odběr zákazníka.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 50

Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu
 

(1)  Účastník  trhu  s  elektřinou  hradí  platby  za  související  služby  v  elektroenergetice  provozovateli  přenosové

soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které  je zařízení účastníka  trhu s elektřinou připojeno

přímo  nebo  prostřednictvím  svého  dodavatele.  Provozovatel  distribuční  soustavy,  která  není  připojena  k  přenosové

soustavě nebo k  jiné distribuční soustavě v České republice, hradí cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na

podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou provozovateli regionální

distribuční soustavy, v jehož distribučním území se tato soustava nachází.

(2) Platbu  ceny  za  systémové  služby  odvádí  provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  provozovateli  nadřazené

distribuční soustavy za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z této lokální distribuční soustavy

a dále za systémové služby vyúčtované provozovateli distribuční soustavy, která je připojena k této lokální distribuční

soustavě.



(3)  Cena  za  činnost  operátora  trhu  se  neúčtuje  za  předávací  místo  pro  záložní  napájení  odběrného  místa.

Uskutečňujeli odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy provozovatel této soustavy pro své vlastní užití s

výjimkou ztrát v přenosové a distribuční soustavě, je na místo odběru pohlíženo jako na odběrné místo zákazníka.

(4) Ostatní regulované ceny účtuje operátor trhu účastníkům trhu s elektřinou, s výjimkou cen podle § 48 odst. 3

písm. l) a m), které účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu, ceny podle § 48 odst. 3 písm. n), kterou

účtuje  povinně  vykupující  operátorovi  trhu  a  ceny  podle  §  48  odst.  3  písm.  o),  kterou  účtuje  dodavatel  poslední

instance zákazníkovi nebo výrobci a ceny podle § 48 odst. 13 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a) bodu 7,p), kterou

účtuje  provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  zákazníkovi,  výrobci  nebo  provozovateli  připojené

distribuční soustavy.

 

Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen
mezi operátorem trhu a provozovateli soustav

§ 51

 

(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.

(2)  Provozovatel  přenosové  soustavy  předává  operátorovi  trhu  nejpozději  do  dvanáctého  dne  kalendářního

měsíce údaje o vyúčtování služeb za činnost operátora trhu a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí

měsíc, za který jsou činnosti operátora trhu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle přílohy č. 16

k této vyhlášce.

(3)  Odhad  za  dosud  nevyúčtovanou  platbu  za  systémové  služby  za  zákazníky  na  hladině  nízkého  napětí  se

stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního

vyúčtovaného  množství  systémových  služeb  týkajícího  se  stejného  rozsahu  zákazníků  za  období  od  1.  ledna

kalendářního  roku,  za  který  jsou  systémové  služby  vyúčtovány. Odhad  za  dosud  nevyúčtovanou  platbu  za  činnosti

operátora  trhu  za  zákazníky  na  hladině  nízkého  napětí  se  stanoví  ve  výši  sto  procent  meziměsíční  změny  rozdílu

kumulativního počtu všech dosud nevyúčtovaných odběrných míst připojených k 31. prosinci předcházejícího  roku a

kumulativního počtu skutečně vyúčtovaných odběrných míst za období od 1.  ledna kalendářního  roku, za který  jsou

platby  za  činnosti  operátora  trhu  vyúčtovány.  Odhad  za  dosud  nevyúčtovanou  platbu  na  podporu  elektřiny  z

podporovaných  zdrojů  za  zákazníky  na  hladině  nízkého  napětí  se  stanoví  ve  výši  sto  procent meziměsíční  změny

rozdílu  kumulativního  objemu  zbytkového  diagramu  a  kumulativního  vyúčtovaného  množství  podpory  elektřiny  z

podporovaných zdrojů týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období od 1. ledna kalendářního roku, za který je

podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtována.

(4) Na základě předaných údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a

provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za činnosti operátora trhu a na

podporu  elektřiny  z  podporovaných  zdrojů.  Na  základě  předaných  údajů  podle  odstavce  1  účtuje  provozovatel

přenosové  soustavy  provozovateli  regionální  distribuční  soustavy  do  patnáctého  dne  téhož  měsíce  cenu  za

systémové služby se zohledněním již zaplacených záloh podle § 52 odst. 4odstavce 9.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 52

 

(1) Na základě údajů podle § 51 odst. 5 účtuje operátor  trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli

regionální  distribuční  soustavy  rozdíl  v  platbách  za  činnost  operátora  trhu  a  na  podporu  elektřiny  z  podporovaných

zdrojů vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1, 2 a 5.

(2)  Na  základě  předaných  údajů  podle  §  51  odst.  5  účtuje  provozovatel  přenosové  soustavy  provozovateli

regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za systémové služby vzniklý na základě údajů předaných podle § 51

odst. 1 a 5.

(3) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální distribuční soustavy hradí operátorovi trhu částku

podle § 51 odst. 4 a případné doplatky podle § 51 odst. 5 do 5 pracovních dnů od doručení vyúčtovacího dokladu.

Operátor  trhu  vrátí  provozovateli  přenosové  soustavy  nebo  provozovateli  regionální  distribuční  soustavy  případný

přeplatek podle § 51 odst. 5 ve stejném termínu.

(4)  Údaje  podle  §  51  odst.  1  a  5  pro  výpočet  plateb  za  systémové  služby  od  jednotlivých  provozovatelů

regionálních distribučních soustav zpřístupní operátor trhu podle výkazu uvedeného v příloze č. 15 k této vyhlášce

provozovateli  přenosové  soustavy  pro  vyúčtování  ceny  za  systémové  služby.  V  průběhu  daného  kalendářního

měsíce  provozovatel  regionální  distribuční  soustavy  hradí  provozovateli  přenosové  soustavy  čtyři  stejné  časově

rovnoměrně  rozložené  zálohové  platby  stanovené  ze  staz  osmdesáti  pěti  procent  provozovatelem  distribuční



soustavy  odhadovaného  množství  měsíčního  odběru  zákazníků  připojených  k  regionální  distribuční  soustavě

vynásobeného cenou za systémové služby platnou pro daný rok.

 

Rezervace kapacity

§ 53

 

(1)  Výrobce,  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,  nebo  výrobce,  který

poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy,  se považuje pro účely  této

vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

(2) Rezervovaná kapacita se sjednává zvlášť pro každé odběrné místo zákazníka nebo předávací místo výrobny

nebo distribuční soustavy samostatně pro napětí mezi fázemi

a)  vyšším než 52 kV,

b)  od 1 kV do 52 kV včetně. a

c)  do 1 kV včetně.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 54

 

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo

platbu  za  příkon  pro  předávací  místa  určená  pro  dodávkuvýroben  elektřiny  do  elektrizační  soustavy

aani propředávací 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"). 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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU,

NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU

 

§ 56

Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny

při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci

a neoprávněném přenosu

 

(1)  V  případě  neoprávněného  odběru  elektřiny  předává  dodavatel  provozovateli  přenosové  nebo  distribuční

soustavy,  ke  které  jsou  připojena  odběrná  místa,  u  kterých  je  požadováno  přerušení  dodávek  elektřiny,  žádost  o

přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní přede dnem přerušení dodávek elektřiny.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1

nebo  v  případě  neoprávněného  přenosu  nebo  distribuce  elektřiny  prostřednictvím  operátora  trhu  registrované

účastníky  trhu  s  elektřinou,  kteří mají  u  operátora  trhu  zaregistrovanou  přenesenou  nebo  vlastní  odpovědnost  za

odchylku u odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před

požadovanýmpřede dnem přerušení dodávek elektřiny.

(3)  Provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  provede  přerušení  dodávek  elektřiny  nejpozději  do  2

pracovních  dnů  odv  termínu  uvedenéhouvedeném  v  žádosti  o  přerušení  dodávek  elektřiny.  Neníli  v  případě

odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny ve lhůtě

podle  věty  prvnív  požadovaném  termínu,  informuje  provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  o  této

skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději

do  53  pracovních  dnů  od  termínu  uvedeného  v  žádosti.  Provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy

neprovede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny v případě, že je

v  informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů

včetně po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny.



(4) V případě přerušení dodávek elektřiny na základě žádosti podle odstavce 1 nebo z důvodu neoprávněného

odběru  elektřiny,  neoprávněného  přenosu  nebo  neoprávněné  distribuce  elektřiny  informuje  provozovatel  přenosové

nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději následující pracovní

den po přerušení dodávek elektřiny prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrované účastníky trhu s

elektřinou,  kteří  mají  u  operátora  trhu  zaregistrovanou  přenesenou  nebo  vlastní  odpovědnost  za  odchylku  v  tomto

odběrném místě. V případě, že při přerušení dodávek elektřiny rovněž dochází k demontáži měřicího zařízení, zasílá

provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, operátorovi trhu rovněž

odečet  spotřeby  ke  dni  přerušení  dodávek  elektřiny  za  dané  odběrné  místo.  Odečet  je  v  případě  odběrných  míst

vybavených měřením  typu A,  B  nebo M  zasílán  v  termínech  uvedených  v  §  19  až  22  a  v  případě  odběrných míst

vybavených měřením typu C v termínech uvedených v § 41 odst. 2.

(5)  O  obnovení  dodávek  elektřiny  z  důvodu  odstranění  příčin  neoprávněného  odběru  žádá  účastník  trhu  s

elektřinou  provozovatele  přenosové  soustavy  nebo  distribuční  soustavy,  ke  které  je  dané  odběrné místo  připojeno,

popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.

(6) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného

přenosu nebo neoprávněné distribuce informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané

odběrné  místo  připojeno,  prostřednictvím  informačního  systému  operátora  trhu  registrované  účastníky  trhu  s

elektřinou,  kteří  mají  u  operátora  trhu  zaregistrovanou  přenesenou  nebo  vlastní  odpovědnost  za  odchylku  u

odběrných míst,  u  kterých  došlo  k  obnovení  dodávek  elektřiny,  nejpozději  následující  pracovní  den  po  obnovení

dodávek  elektřiny.  Stejným  způsobem  provozovatel  přenosové  soustavy  nebo  distribuční  soustavy  postupuje  v

případě obnovení dodávky elektřiny po přerušení dodávek elektřiny podle § 17 odst. 5 písm. b).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57

Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávky

 

(1) Odběrné místo zákazníka, v němž se uskutečňuje odběr elektřiny a k němuž není ode dne následujícího po

dni ukončení dodávky elektřiny od stávajícího dodavatele přiřazen nový dodavatel a subjekt zúčtování, provozovatel

distribuční soustavy registruje se statusem aktivní v informačním systému operátora trhu nejpozději v den následující

po dni, v němž dojde k ukončení dodávky elektřiny do tohoto odběrného místa zákazníka od stávajícího dodavatele, a

to ode dne, od něhož není odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel.

(2) Pokud  je  k odběrnému místu  zákazníka u operátora  trhu přiřazen nový dodavatel  a  subjekt  zúčtování  na

základě  žádosti  o  změnu  dodavatele  nebo  žádosti  podle  §  40  odst.  3  v  případě  odběru  podle  §  51  odst.  4

energetického  zákona,  podané  u  operátora  trhu,  je  tento  subjekt  zúčtování  a  nový  dodavatel  operátorem  trhu

přiřazen k odběrnému místu zákazníka v den účinnosti změny dodavatele i na období bezprostředně předcházející

dni přiřazení nového dodavatele a subjektu zúčtování, kdy je odběrné místo zákazníka u operátora trhu registrováno

bez přiřazeného subjektu zúčtování, a  to v případě, že v  tomto období  je odběrné místo zákazníka registrováno u

operátora trhu bez přiřazeného subjektu zúčtování po dobu kratší než 10 pracovních dnů a k odběrnému místu není

přiřazen status neaktivní nebo status bez elektroměru podle § 17 odst. 6.5 písm. b). Operátor trhu o tomto přiřazení

informuje  dotčeného  nového  dodavatele,  subjekt  zúčtování,  provozovatele  přenosové  soustavy  a  provozovatele

distribuční soustavy.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST TŘINÁCTÁ

POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE

 

§ 58

 

(1) Pokud  je dodavateli  rozhodnutím Úřadu zrušena  licence na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, Úřad

informuje  o  této  skutečnosti  bezodkladně  operátora  trhu.  Jeli  tento  dodavatel  zároveň  subjektem  zúčtování,  je

dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence, nebo

pokud toto rozhodnutí již nabylo právní moci, ode dne následujícího po dni, kdy se operátor trhu o takové skutečnosti

dozvěděl,  znemožněna  v  informačním  systému  operátora  trhu  registrace  údajů  o  dvoustranných  obchodech  na

dodávku  elektřiny  a  znemožněna  účast  na  operátorem  trhu  organizovaných  trzích  s  elektřinou. Obdobně  postupuje

operátor trhu v případě, pokud dodavatel jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek.

(2)  Odstupujeli  provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  od  smlouvy  o  zajištění  služby  přenosové

nebo  distribuční  soustavy,  na  základě  které má  dodavatel  zajištěnu  službu  přenosové  nebo  distribuční  soustavy,

informuje  operátora  trhu  o  odstoupení  od  této  smlouvy  do  10.00  hodin  posledního  pracovního  dnenejméně  2

pracovní dny před dnem účinnostipředpokládanými účinky odstoupení. Součástí  této  informace  je  identifikační  kód

dodavatele,  datum  ukončení  smlouvy  a  výčet  identifikačních  číselných  kódů  odběrných  míst,  kterých  se  tato



skutečnost  týká. Máli  dojít  k  zániku  závazku  založeného  smlouvou o  zajištění  služby  přenosové nebo distribuční

soustavy v důsledku jiné právní skutečnosti, použije se postup podle věty první přiměřeně.

(3)  Pokud  dojde  v  odběrném  místě  k  ukončení  zajištění  odpovědnosti  za  odchylku  subjektem  zúčtování  a

dodavatel  se  zavázal  zajistit  v  odběrném  místě  odpovědnost  za  odchylku,  přenese  dodavatel  bezodkladně

odpovědnost  za  odchylku  u  tohoto  odběrného  místa  na  jiný  subjekt  zúčtování  nebo  se  sám  stane  subjektem

zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa.

(4(3) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi, pozbude nebo

pozbyl  oprávnění  dodávat  elektřinu  nebo  nemá  zajištěnu  službu  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  v  případě

dodávky  elektřiny  na  základě  smlouvy  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  nebo  jako  subjekt  zúčtování

nesplňuje  finanční  podmínky  zúčtování  odchylek,  informuje  operátor  trhu  neodkladně  o  této  skutečnosti

provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, příslušné dodavatele a dodavatele poslední instance a

zároveň tuto informaci, včetně stanovení dne, kdy by měla být zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Operátor  trhu  současně  poskytne  dodavateli  poslední  instance  a  provozovateli  příslušné  distribuční  soustavy

seznamy  zákazníků,  jimž má  být  podle  energetického  zákona  zahájena  dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední

instance,  as  uvedením  jejich  identifikačních  údajů,  výčtu  identifikačních  číselných  kódůjejich  odběrných  nebo

předávacích míst,  jichž  se  daná  skutečnost  týká,  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  s  uvedením

identifikačních  číselných  kódů.  Provozovatel  příslušné  distribuční  soustavy  poskytne  dodavateli  poslední  instance

údaje o odběrném místě ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.

 

§ 59

 

(1)  Na  základě  informace  podle  §  58  odst.  43 mohou  dodavatelé  a  výrobci,  kteří  přenesli  odpovědnost  za

odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny

nebo  mu  byla  znemožněna  účast  na  trzích  s  elektřinou  organizovaných  operátorem  trhu,  do  24.00  hodin

dnepředcházejícího  dni,  v  němž  má  být  zahájena  dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední  instancekterém  byla

zveřejněna  informace  podle  §  58  odst.  43,  podat  prostřednictvím  informačního  systému  operátora  trhu  žádost  o

přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Na základě informace podle § 58 odst. 43 mohou registrovaní účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní

nebo  přenesenou  odpovědnost  za  odchylku,  podat  v  součinnosti  se  zákazníkem,  kterému  má  být  podle

energetického  zákona  zahájena  dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední  instance,  a  výrobci,  do  24.00  hodin

dnepředcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, ve kterém byla

zveřejněna informace podle § 58 odst. 43, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou

změnu  dodavatele.  Pro  zrychlenou  změnu  dodavatele  se  použijí  přiměřeně  ustanovení  této  vyhlášky  upravující

postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3)  Jeli  podána  žádost  o  přenesení  odpovědnosti  za  odchylku  podle  odstavce  1  nebo  žádost  o  zrychlenou

změnu  dodavatele  podle  odstavce  2  a  provozovatel  distribuční  soustavy  žádost  o  zrychlenou  změnu  dodavatele

odsouhlasí  do  10.00  hodin  dne,  v  němž  má  být  zahájena  dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední

instancenásledujícího  po  dni,  ve  kterém  byla  zveřejněna  informace  podle  §  58  odst.  43,  pak  tato  změna  nabývá

účinnosti od první obchodní hodiny tohoto dnedne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle

§ 58 odst. 3. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle

odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojdeli u zákazníka k přenesení odpovědnosti  za odchylku na  jiný subjekt  zúčtování podle odstavce 1

nebo  ke  zrychlené  změně  dodavatele  podle  odstavce  3,  poskytne  operátor  trhu  dodavateli  poslední  instance  a

provozovateli příslušné distribuční soustavy  identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků,  jimž má býtje od

první obchodní hodiny dne následujícího po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle energetického zákona§

58 odst. 3, do odběrného místa zákazníka zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední  instance. Dodavatel

poslední  instance  je  a  v  informačním  systému  operátora  trhu  přiřazen  k  dotčenému  odběrnému  místu  od  první

obchodní  hodiny  dne,  kdy  došlo  k  zahájení  dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední  instance,  do  dne  zahájení

dodávky novým dodavatelem, nejdéle všakpřiřazen dodavatel poslední instance po dobu 6 měsíců. V den zahájení

dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední  instance  poskytne  provozovatel  příslušné  distribuční  soustavy  dodavateli

poslední  instance údaje o odběrném místě,  v němž  je  zahájena dodávka dodavatelem poslední  instance, a  to  ve

struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Pokud následně dojde ke změně dodavatele zahrnující období, kdy je v

informačním systému operátora trhu k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle §

40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli poslední

instance. Pokud po uplynutí 6 měsíců ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného

místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33, postupuje se podle § 56. Nedojdeli u

výrobce k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele

podle odstavce 2, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle

§ 58 odst. 43, dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona.

(5)  Dodavatel  poslední  instance  zašle  dotčeným  zákazníkům  do  52  pracovních  dnů  po  zahájení  dodávky

elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 



§ 62
Provoz pro ověření technologie zákazníka

 
(1)  Zajištění  služby  přenosové  soustavy  nebo  služby  distribuční  soustavy  v  provozu  pro  ověření  technologie

zákazníka je zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů,
provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického
zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.

(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v
provozu  pro  ověření  technologie  zákazníka  umožněny  v  případě,  že  instalovaný  příkon  nově  instalovaného  nebo
rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně deset procent hodnoty rezervovaného
příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu
minimálně 1 MW.

(3)  Žádost  o  zajištění  služby  přenosové  soustavy  nebo  služby  distribuční  soustavy  v  provozu  pro  ověření
technologie  zákazníka  předkládá  žadatel  provozovateli  přenosové  nebo  příslušné  distribuční  soustavy  nejméně  30
kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v
provozu pro ověření technologie zákazníka, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o
poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka
jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové
soustavy  nebo  služby  distribuční  soustavy  zahájí  poskytování  služby  přenosové  soustavy  nebo  služby  distribuční
soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka u odběratele nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem
uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla  služba  přenosové  soustavy  nebo  služba  distribuční  soustavy  v  provozu  pro  ověření  technologie  zákazníka
zahájena.

(5)  Při  vyhodnocování  a  fakturaci  plateb  za  zajištění  služby  přenosové  soustavy  nebo  distribuční  soustavy  v
provozu pro ověření technologie zákazníka jsou provozovatelempostupuje provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy účtovány ceny podle § 4810. Platba za rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy se
stanoví jako součet
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

(text není k dispozicibude zapracován dodatečně,
ve formátu PDF je dostupný na adrese:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?
q=408/2015&typeLaw=zákonazakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)

změny a doplňky najdete zde:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?

q=127/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)


