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O B S A H:
487. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
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487
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. g) 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. a zákona č. 382/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se za slovo „elektřiny“ vkládají
slova „(dále jen „výrobna“)“.
2. V § 2 písm. b) se slovo „elektřiny“ zrušuje.
3. V § 2 písm. b) bodě 3 se slova „pro místo“
nahrazují slovy „v místě“.
4. V § 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
5. V § 2 písm. c), e) a f), § 3 odst. 3, § 5 odst. 4
a v § 8 odst. 1 písm. i) se slovo „elektřiny“ zrušuje.
6. V § 2 písm. f) se za slovo „hodnot“ vkládá
slovo „výkonů“.
7. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „elektřiny
(dále jen „výrobna“)“ zrušují.
8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; v případě zákazníka, jehož zařízení
je připojeno k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí, jsou náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení uvedeny v příloze č. 12
k této vyhlášce“.
9. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.
10. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
7

„g) instalaci náhradního zdroje ).

7

) § 28 odst. 4 energetického zákona.“.

11. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Rezervovaný příkon předávacího místa na
napěťové hladině vysokého napětí a vyšších může
být ve smlouvě o připojení sjednán v rozsahu od
nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících
dané předávací místo. Rezervovaný výkon předávacího místa na napěťové hladině nízkého napětí je ve
smlouvě o připojení sjednán podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem
v předávacím místě; v případě, že předávací místo
není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem,
použije se jmenovitá proudová hodnota nejbližšího
předřazeného jistícího prvku.“.
12. V § 4 odst. 1 se slova „místo připojení“ nahrazují slovem „zařízení“.
13. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo nahrazení výrobny výrobnou
téhož druhu s výjimkou případů podle § 3 odst. 2
písm. b)“.
14. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) v případě rozšíření výrobny o akumulační zařízení.“.
15. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) V případě výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW je dále součástí žádosti o připojení
výrobny harmonogram přípravy výstavby výrobny,
který obsahuje předpokládané termíny
a) vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí, je-li
právními předpisy vyžadováno,
b) vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo společného povolení,
c) zahájení výstavby výrobny.“.
16. V § 5 odst. 3 se slova „pro místo“ nahrazují
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slovy „v místě“ a slova „pro každé místo“ se nahrazují slovy „v každém místě“.
17. V § 5 odst. 4 se slova „v předávacím místě
jiné“ nahrazují slovy „prostřednictvím jiné již připojené“ a slova „do předávacího místa“ se nahrazují
slovem „prostřednictvím“.
18. V § 6 odst. 8 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , pokud se žadatel s provozovatelem
distribuční soustavy nedohodnou jinak“.
19. V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
20. V § 7 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , nedohodnou-li se jinak“ a věta
druhá se zrušuje.
21. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů
stanovených energetickým zákonem3), provozovatel
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny
nízkého napětí do 30 dnů nebo v případě zařízení
připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo
velmi vysokého napětí do 60 dnů nebo v případě
zařízení připojovaného do přenosové soustavy do
90 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo
ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo
zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody,
pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však
možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek
nebo s nižším než požadovaným příkonem nebo výkonem,
a) provozovatel distribuční soustavy současně
s důvody, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, písemně takovou
skutečnost žadateli sdělí a předloží žadateli ve
lhůtě podle věty první návrh smlouvy podle odstavce 4 umožňující připojení za jiných než žadatelem požadovaných podmínek; pokud je
možné žadatele připojit ve více místech připojení, předloží návrh smlouvy pouze v případě,
že žadatel do 30 dnů od sdělení provozovatele
přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy potvrdí připojení v některém
z těchto míst připojení,
b) provozovatel přenosové soustavy současně s důvody, pro které nelze zařízení za požadovaných
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podmínek připojit, písemně takovou skutečnost
žadateli sdělí; pokud žadatel do 30 dnů od sdělení provozovatele přenosové soustavy písemně
potvrdí připojení za jiných podmínek, předloží
žadateli ve lhůtě podle věty první návrh
smlouvy podle odstavce 4.“.
22. V § 8 odst. 6 se slova „VVN a o 15 dnů na
hladině VN a NN“ nahrazují slovy „velmi vysokého
napětí a zvlášť vysokého napětí a o 15 dnů na hladině
vysokého napětí a nízkého napětí“ a za slovo „obdržení“ se vkládá slovo „úplné“.
23. V § 9 odstavec 4 zní:
„(4) V případě požadavku podle § 3 odst. 2
písm. c) předloží provozovatel distribuční soustavy
žadateli návrh smlouvy o připojení do 10 dnů ode
dne obdržení požadavku; nedoložení prohlášení původního zákazníka, ze kterého je zřejmé, že přestal
užívat odběrné elektrické zařízení, není důvodem
odmítnutí požadavku podle § 3 odst. 2 písm. c), pokud je podle přílohy č. 12 k této vyhlášce doloženo
čestné prohlášení, že původní zákazník žadateli není
znám.“.
24. V § 10 se za slovo „ukončení“ vkládají slova
„závazku ze“, slova „odběrné elektrické zařízení“ se
nahrazují slovy „místo připojení“ a slova „pro odběrné místo nebo pro místo“ se nahrazují slovy
„v místě“.
25. V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) V případě podání žádosti podle § 4 odst. 1
písm. d) provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli naposledy sjednanou výši rezervovaného výkonu ve
stávajícím místě připojení do okamžiku předložení
návrhu smlouvy podle § 8 odst. 4, nejvýše však na
dobu 24 měsíců od podání žádosti podle § 4 odst. 1
písm. d), jinak rezervace výkonu ve stávajícím místě
připojení zaniká.“.
26. V § 12 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
27. V § 12 se za odstavec 3 vkládá odstavec 4,
který zní:
„(4) Pokud žadatel ve stávajícím místě připojení
zařízení žádá o rezervaci příkonu nebo výkonu, a to
i současně, žadatel v případě, že podíl na oprávněných nákladech pro celkový navýšený rezervovaný
příkon nebo výkon
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a) má menší hodnotu nebo je roven hodnotě vyššího z podílů na oprávněných nákladech, který
je stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této vyhlášky, podíl na oprávněných nákladech nehradí,
b) má vyšší hodnotu, než je hodnota vyššího
z podílů na oprávněných nákladech, který je
stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle
této vyhlášky, podíl na oprávněných nákladech
hradí pouze v rozsahu rozdílu mezi vyšším
podílem na oprávněných nákladech pro celkový
navýšený rezervovaný příkon nebo výkon
a vyšším podílem na oprávněných nákladech,
který je stanoven pro stávající příkon nebo výkon podle této vyhlášky.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
28. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Vzniknou-li provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy náklady související s úpravou přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy vyvolané změnou druhu výrobny podle § 4 odst. 1 písm. d), uhradí žadatel tyto
náklady v plné výši. Podíl na oprávněných nákladech
podle tohoto paragrafu se nehradí, a to za výši požadovaného výkonu ve stávajícím místě připojení,
která nepřekračuje naposledy sjednanou výši rezervovaného výkonu ve stávajícím místě připojení.“.
29. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Ustanovení § 10 se nepoužije.“.
30. V § 15 odstavec 1 zní:
„(1) Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení
a) na staveništích a demolicích,
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33. V § 15 odst. 6 se slova „předávacích místech“ nahrazují slovy „místech připojení“.
34. V § 16 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „V případě, že součet instalovaných výkonů
mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě
přesáhne hodnotu 800 W, zajistí žadatel změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí6).
Technické podmínky měření impedance se považují
za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující měření impedance.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
35. V nadpisu přílohy č. 1 a přílohy č. 3 se slovo
„ELEKTŘINY“ zrušuje.
36. V příloze č. 1 části B bod 2 zní:
„2. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny na jeho nemovitosti a v případě podle § 4
odst. 1 písm. d) souhlas stávajícího provozovatele
výrobny s podáním žádosti o připojení.“.
37. V příloze č. 1 části B se doplňuje bod 9,
který zní:
„9. Údaje o akumulačním zařízení připojovaném do
výrobny.“.
38. V přílohách č. 2 a 3 části A se za bod 5
vkládá nový bod 6, který zní:
„6. Adresa místa trvalého pobytu/bydliště v členění:
stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně
číslo evidenční (vyplňuje žadatel – fyzická osoba).“.
Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 7
až 11.

b) na výstavách a kulturních akcích,

39. V přílohách č. 2 a 3 části B bod 4.1 zní:

c) na dočasných stavbách a stáncích a

„4.1. místo připojení,“.

d) pro natáčení filmů a televizních přenosů
k distribuční soustavě na dobu určitou. Krátkodobě
nelze k distribuční soustavě připojit výrobnu a mikrozdroj.“.
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

40. V příloze č. 2 části B bodě 4.3 se slova
„předávacího místa“ nahrazují slovy „místa připojení“.
41. V příloze č. 2 části B se za bod 6.3 vkládá
nový bod 6.4, který zní:

31. V § 15 odst. 2 se slova „odběrné nebo předávací místo“ nahrazují slovem „zařízení“.

„6.4. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.

32. V § 15 odst. 5 se za slovo „připojení“ vkládají slova „na dobu určitou“.

Dosavadní body 6.4 až 6.7 se označují jako body 6.5
až 6.8.
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42. V příloze č. 2 části B se doplňuje bod 9,
který zní:

51. V příloze č. 5 části B bodě 3.8 se slovo „záložní“ nahrazuje slovem „náhradní“.

„9. Údaje o akumulačním zařízení připojovaném do
odběrného zařízení nebo do výrobny.“.

52. V příloze č. 5 části B se doplňují body 7 a 8,
které znějí:

43. V příloze č. 3 části B bodě 4.4 se slova
„předávacího místa“ nahrazují slovy „místa připojení“.

„7. Údaje o akumulačním zařízení připojovaném do
odběrného zařízení.

44. V příloze č. 3 části B se za bod 5.3 vkládá
nový bod 5.4, který zní:

8. Souhlas vlastníka nemovitosti s připojením zařízení.“.
53. V příloze č. 6 části B bod 2.1 zní:

„5.4. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.

„2.1. odběrné místo (např. provozovna, rodinný dům, chata),“.

Dosavadní body 5.4 až 5.7 se označují jako body 5.5
až 5.8.

54. V příloze č. 6 části B se za bod 3.2 vkládá
nový bod 3.3, který zní:

45. V příloze č. 3 části B se doplňuje bod 8,
který zní:
„8. Údaje o akumulačním zařízení připojovaném do
výrobny.“.
46. V příloze č. 4 části B bod 2.1 zní:
„2.1. místo připojení,“.
47. V příloze č. 4 části B bodě 2.4 se slova
„předávacího místa“ nahrazují slovy „místa připojení“.
48. V příloze č. 4 části B se za bod 3.2 vkládá
nový bod 3.3, který zní:
„3.3. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.
Dosavadní body 3.3 až 3.6 se označují jako body 3.4
až 3.7.
49. V příloze č. 5 části B bod 2.1 zní:
„2.1. odběrné místo/místo připojení,“.
50. V příloze č. 5 části B se za bod 3.2 vkládá
nový bod 3.3, který zní:
„3.3. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.
Dosavadní body 3.3 až 3.7 se označují jako
body 3.4 až 3.8.

„3.3. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.
Dosavadní body 3.3 až 3.5 se označují jako body 3.4
až 3.6.
55. V příloze č. 6 části B bodě 3.6 se slovo „záložní“ nahrazuje slovem „náhradní“.
56. V příloze č. 6 části B se doplňují body 8 a 9,
které znějí:
„8. Údaje o akumulačním zařízení připojovaném do
odběrného zařízení.
9. Souhlas vlastníka nemovitosti s připojením zařízení.“.
57. V příloze č. 7 části B bod 3 zní:
„3. Odběrné místo/místo připojení.“.
58. V příloze č. 7 části B se za bod 5.1 vkládá
nový bod 5.2, který zní:
„5.2. hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa,“.
Dosavadní bod 5.2 se označuje jako bod 5.3.
59. V příloze č. 7 části B se doplňuje bod 6,
který zní:
„6. Souhlas vlastníka nemovitosti s připojením zařízení.“.
60. Příloha č. 8 zní:

Strana 6574

Sbírka zákonů č. 487 / 2021

Částka 218

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2016 Sb.
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61. V příloze č. 9 se doplňuje bod 6, který zní:
„6. Odběrné místo typu „T6“ – odběrné místo s elektrickým vybavením jako u typů „T1“ až „T5“,
které je vybaveno dobíjecí stanicí elektromobilů.“.
62. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 16/2016 Sb.
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mínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Žádost o připojení, žádost o uzavření smlouvy
o připojení nebo žádost o změnu smlouvy o připojení podaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o pod-

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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488
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. g) 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. a zákona č. 382/2021 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu
a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě,
způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity, technické
požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a podmínky instalace zařízení ve výrobnách
biometanu.
§2

d) místem připojení místo v plynárenském zařízení
provozovatele nadřazené soustavy, v němž dochází k připojení zařízení žadatele na základě
uzavřené smlouvy o připojení1),
e) požadovanou kapacitou výše přepravní nebo
distribuční kapacity uvedená v žádosti o připojení jako velikost celkové maximální a minimální
hodinové kapacity pro každé odběrné a předávací místo, nebo velikost skladovací kapacity
zásobníku plynu uvedená v žádosti o připojení
jako kombinace maximálního a minimálního
denního těžebního a vtláčecího výkonu,
f) připojením zařízení realizace takových technických opatření provozovatelem nadřazené soustavy, na jejichž základě bude možné zařízení
uvést do provozu v souladu s uzavřenou smlouvou o připojení,
g) technickými podmínkami připojení podmínky
stanovené provozovatelem nadřazené soustavy
pro připojení zařízení k jím provozované soustavě v místě připojení.

Vymezení pojmů

§3

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která
žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je
oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva, nebo která v daném
území zamýšlí provést výstavbu zařízení, nebo
která zamýšlí provést úpravu zařízení již připojeného k nadřazené soustavě,
b) nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, zásobník plynu nebo těžební
plynovod, ke které žadatel žádá o připojení zařízení,
c) zařízením výrobna plynu, distribuční soustava,
přímý plynovod, odběrné plynové zařízení
nebo zásobník plynu,

1

Podmínky připojení zařízení žadatele
(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele
jsou
a) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem
a provozovatelem nadřazené soustavy,
b) splnění technických podmínek připojení stanovených v uzavřené smlouvě o připojení provozovatelem nadřazené soustavy,
c) skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého
provozu nadřazené soustavy, a
d) projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve
výši 10 000 MWh, s výjimkou výrobny plynu,

) § 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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je-li požadováno připojení zařízení k přepravní
soustavě.
(2) Odstavec 1 se neuplatní a podmínkou připojení zařízení žadatele k nadřazené soustavě je pouze uzavření smlouvy o připojení v případě, že nedochází ke změně technických podmínek připojení při
a) změně identifikačních údajů,
b) změně držitele licence na výrobu plynu, uskladňování plynu nebo distribuci plynu provozujícího připojené zařízení bez přerušení připojení
zařízení k nadřazené soustavě,
c) změně charakteru odběrného místa nebo množství a časového průběhu distribuce plynu včetně
minimální a maximální hodinové spotřeby
plynu, nebo
d) změně fyzické nebo právnické osoby, která je
oprávněna užívat odběrné plynové zařízení;
v případě zákazníka kategorie domácnost a maloodběr jsou náležitosti žádosti o uzavření
smlouvy o připojení uvedeny v příloze č. 1
k této vyhlášce.
§4
Žádost o připojení
(1) Žadatel podává žádost o připojení k nadřazené soustavě
a) před připojením nového zařízení,
b) před změnou požadované kapacity stávajícího
připojeného zařízení,
c) před změnou technických podmínek připojení,
místa připojení nebo umístění měřicího zařízení
u stávajícího připojeného zařízení, nebo
d) před připojením zařízení na jinou tlakovou úroveň.
(2) V případě změn uvedených v odstavci 1
písm. c) nebo d), které jsou vyvolány a realizovány
provozovatelem nadřazené soustavy, se žádost nepodává.
(3) Žádost o připojení se podává pro každé zařízení zvlášť; pokud je v žádosti každé zařízení vymezeno zvlášť, je možné podat žádost pro souhrn
odběrných nebo předávacích míst.
(4) Náležitosti žádosti o připojení zařízení jsou
uvedeny v přílohách č. 2 až 7 k této vyhlášce.
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§5
Posouzení žádosti o připojení
(1) Provozovatel nadřazené soustavy posuzuje
žádost o připojení s ohledem na
a) požadované místo a termín připojení,
b) technickou proveditelnost požadovaného připojení,
c) velikost požadované kapacity,
d) rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru
plynu,
e) pořadí podaných žádostí,
f) dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele
a provozovatele nadřazené soustavy,
g) vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu nadřazené soustavy,
h) kvalitativní vlastnosti plynu, který bude připojované zařízení dodávat do nadřazené soustavy,
a
i) plánovaný rozvoj a obnovu nadřazené soustavy.
(2) V případě, že nejsou v žádosti o připojení
uvedeny všechny náležitosti podle § 4, provozovatel
nadřazené soustavy prokazatelně vyzve žadatele do
12 dnů od obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu podle § 4 a stanoví
k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném
rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.
§6
Technické podmínky připojení
(1) Provozovatel nadřazené soustavy navrhne
technické podmínky připojení tak, aby technické
provedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje a obnovy nadřazené soustavy při současném zohlednění minimalizace nákladů na připojení vynakládaných ze strany provozovatele nadřazené soustavy a žadatele.
(2) Pokud provozovatel v návrhu technických
podmínek připojení stanoví, že je pro připojení odběrného plynového zařízení žadatele k nadřazené
soustavě nezbytné vybudovat plynovodní přípojku
nebo jiné technické zařízení, obsahuje smlouva o připojení kromě místa připojení plynovodní přípojky
nebo jiného technického zařízení k nadřazené soustavě také místo připojení odběrného plynového za-
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řízení žadatele k plynovodní přípojce nebo jinému
technickému zařízení.
(3) V případě žádosti o připojení zařízení výrobny biometanu provozovatel nadřazené soustavy
navrhne technické podmínky připojení tak, aby zahrnovaly podmínky instalace nezbytných zařízení2).
Návrh na uzavření smlouvy o připojení
§7
(1) Pokud provozovatel nadřazené soustavy na
základě posouzení podle § 5 odst. 1 žádosti o připojení vyhoví, předloží v termínu ode dne obdržení
úplné žádosti o připojení návrh na uzavření smlouvy
o připojení, a to v případě
a) provozovatele distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu žadateli z kategorie zákazníků střední odběratel nebo velkoodběratel do
60 dnů,
b) provozovatele distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu žadateli z kategorie zákazníků
domácnost nebo maloodběratel do 30 dnů,
c) provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele zásobníku plynu žadateli do 120 dnů,
nebo
d) provozovatele distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu žadateli, který je výrobcem
plynu, do 90 dnů.
(2) Není-li na základě posouzení žádosti podle
§ 5 odst. 1 připojení možné z důvodů na straně provozovatele nadřazené soustavy, provozovatel nadřazené soustavy oznámí žadateli důvody nemožnosti
připojení ve lhůtě podle odstavce 1. Provozovatel
nadřazené soustavy uvede konkrétní důvody, pro
které nelze zařízení žadatele za požadovaných podmínek připojit.
(3) Je-li možné zařízení žadatele připojit za jiných než požadovaných podmínek, provozovatel
nadřazené soustavy sdělí písemně takovou skutečnost žadateli ve lhůtě podle odstavce 1 včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných
podmínek připojit, a podmínek, za nichž zařízení
žadatele připojit lze, a předloží žadateli návrh na
uzavření smlouvy o připojení.

2
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(4) Návrh na uzavření smlouvy o připojení podle odstavce 1 je závazný po dobu 60 dnů ode dne
doručení žadateli.
(5) Provozovatel nadřazené soustavy vyhradí
pro žadatele požadovanou kapacitu po dobu závaznosti návrhu na uzavření smlouvy o připojení podle
odstavce 4. Pokud žadatel nepřijme návrh na uzavření smlouvy o připojení ve lhůtě podle odstavce 4,
vyhrazení požadované kapacity zaniká.
§8
V případě požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a),
b) nebo d) předloží provozovatel nadřazené soustavy žadateli návrh na uzavření smlouvy o připojení
do 14 dnů ode dne obdržení požadavku; to neplatí
v případě žadatele kategorie domácnost a maloodběr,
kterému provozovatel nadřazené soustavy předloží
návrh na uzavření smlouvy o připojení do 7 dnů
ode dne obdržení požadavku.
§9
Zajištění požadované kapacity
(1) Zajištění požadované kapacity pro místo
připojení trvá v případě zániku závazku ze smlouvy
o poskytnutí služby přepravy plynu po dobu
12 měsíců ode dne zániku závazku ze smlouvy, přičemž v případě, že žadatel podá v této době žádost
o připojení zařízení do stávajícího místa připojení,
prodlužuje se tato doba o dalších 12 měsíců.
(2) Zajištění požadované kapacity pro místo
připojení zaniká, jestliže smlouva o poskytnutí
služby přepravy plynu nebyla uzavřena do 12 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě
o připojení. To neplatí v případě, že se provozovatel
přepravní soustavy a žadatel písemně dohodnou na
prodloužení této doby z důvodů hodných zvláštního
zřetele; doba podle věty první se prodlužuje nejdéle
o 12 měsíců.
(3) Zajištění požadované kapacity pro místo
připojení trvá v případě zániku závazku ze smlouvy
o zajištění služby distribuční soustavy po dobu
12 měsíců ode dne zániku závazku ze smlouvy.
(4) Jestliže smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebyla uzavřena do 12 měsíců od

) § 57 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 382/2021 Sb.
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termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení,
zajištění požadované kapacity pro místo připojení
zaniká.
(5) Zajištění požadované skladovací kapacity
pro odběrné nebo předávací místo v případě zániku
závazku ze smlouvy o uskladnění plynu zaniká.
Podíl žadatele na oprávněných nákladech
spojených s připojením a se zajištěním
požadované kapacity
§ 10
(1) Úhrada podílu žadatele na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením se neuplatní v případě připojení
odběrného plynového zařízení žadatele k distribuční
soustavě.
(2) Úhrada podílu žadatele na oprávněných nákladech provozovatele přepravní soustavy spojených
připojením se neuplatní v případě připojení distribuční soustavy k přepravní soustavě.
(3) Výrobce plynu, provozovatel distribuční
soustavy, žadatel o připojení odběrného plynového
zařízení k zásobníku plynu nebo provozovatel zásobníku plynu hradí oprávněné náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené s připojením jeho
zařízení k nadřazené soustavě v plné výši, s výjimkou
případu podle odstavce 4.
(4) Žadatel hradí podíl na oprávněných nákladech souvisejících s připojením jeho zařízení k přepravní soustavě ve výši stanovené postupem podle
přílohy č. 8 k této vyhlášce.
(5) Pokud z důvodu na straně žadatele nedojde
k smluvně ujednanému zahájení zkušebního provozu, je žadatel povinen uhradit provozovateli nadřazené soustavy oprávněné náklady spojené s připojením a se zajištěním požadované kapacity v plné
výši. Do kalkulace nákladů hrazených v plné výši
zahrne provozovatel nadřazené soustavy pouze náklady podle odstavce 6.
(6) Oprávněné náklady zahrnují pouze nezbytně nutné náklady odpovídající výši zajištěné požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení žadatele související s pořízením, výstavbou
nebo úpravami nadřazené soustavy, které žadatel
v rozsahu svého požadavku vyvolal v souvislosti
s připojením jeho zařízení, včetně nákladů na poří-
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zení projektové dokumentace, získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
geodetického zaměření a ostatní bezprostředně související investiční náklady, včetně nákladů přímo
souvisejících s nabytím služebnosti a výkupem pozemků.
(7) Oprávněné náklady nezahrnují náklady na
zřízení plynovodní přípojky. Do nákladů spojených
s připojením a se zajištěním požadované kapacity se
dále nezahrnují náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami nadřazené soustavy, které
svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající velikosti kapacity požadované žadatelem
a místu a způsobu připojení jeho zařízení.
(8) Podíl žadatele na oprávněných nákladech se
neuplatňuje v případech podle § 3 odst. 2. To neplatí,
pokud uplynula doba rezervace kapacity podle § 9.
§ 11
Žadatel o připojení zařízení k přepravní soustavě hradí na základě smlouvy zálohu na podíl na
oprávněných nákladech ve výši 50 % z hodnoty
podílu na oprávněných nákladech stanovené podle
přílohy č. 8 k této vyhlášce. Výše zálohy činí nejvýše
50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na
oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření
smlouvy o připojení k přepravní soustavě.
§ 12
Pokud byla zákazníkovi omezena nebo přerušena dodávka plynu do odběrného místa z důvodu
neoprávněného odběru, přepravy nebo distribuce
plynu, hradí zákazník oprávněné náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené se zajištěním dodávky plynu v plné výši. Oprávněné náklady spojené
se zajištěním dodávky plynu zahrnují pouze nezbytně nutné náklady související s opětovným připojením zařízení zákazníka odpovídající výši zajištěné požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení.
§ 13
Podmínky připojení zařízení nad rámec
standardního připojení
Pokud žadatel žádá o připojení zařízení nad rámec standardního připojení, zejména žádá-li o specifický způsob stavebního nebo technického prove-
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dení připojení zařízení k nadřazené soustavě, které
nezohledňuje minimalizaci nákladů na připojení vynakládaných ze strany provozovatele nadřazené soustavy a žadatele podle § 6 odst. 1 a 2, hradí žadatel
oprávněné náklady spojené s realizací nadstandardního připojení nebo specifického stavebního nebo
technického provedení připojení v plné výši.
§ 14
Technické požadavky na výstavbu
těžebního plynovodu
Technické požadavky na výstavbu těžebního
plynovodu připojujícího výrobnu biometanu k distribuční soustavě odkupovaného provozovatelem
distribuční soustavy jsou uvedeny v příloze č. 9 k této
vyhlášce.
§ 15
Přechodná ustanovení
(1) Žádost o připojení, žádost o uzavření
smlouvy o připojení nebo žádost o změnu smlouvy
o připojení podaná přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky se posuzuje podle vyhlášky č. 62/2011 Sb.,
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla
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provozu přepravní soustavy a distribučních soustav
v plynárenství.
(2) Zanikla-li smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, doba trvání rezervace kapacity pro odběrné
nebo předávací místo se posuzuje podle vyhlášky
č. 62/2011 Sb.
(3) Jestliže byla smlouva o připojení uzavřena
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zánik
požadované kapacity pro místo připojení se posuzuje podle vyhlášky č. 62/2011 Sb.
§ 16
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy
a distribučních soustav v plynárenství, se zrušuje.
§ 17
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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489
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona
o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen
„zákon“):
§1
Předmět úpravy

§3
Postup registrace podpory
(1) Výrobce energie při registraci podpory
v systému operátora trhu uvede údaje o
a) výrobci energie,
b) zdroji elektřiny, výrobně tepla3), výrobně tepla
z neobnovitelného zdroje nebo výrobně biometanu a
c) podpoře.

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla,
přechodné transformační podpory tepla a provozní
podpory biometanu u operátora trhu (dále jen „registrace podpory“), termíny a postupy výběru
a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín
nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

(2) Výrobce energie dále při registraci podpory
v systému operátora trhu čestně prohlásí, zda je podnikatelem v obtížích podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona a zda má neuhrazený dluh podle § 38 odst. 1
písm. b) zákona. Změnu stavu podle věty první výrobce energie v systému operátora trhu bezodkladně
zaeviduje formou nového čestného prohlášení včetně
uvedení data, ke kterému k této změně došlo.

§2

(3) Dnem provedení registrace podpory se rozumí den, kdy výrobce energie úplně a správně zaevidoval údaje potřebné k registraci podpory podle
odstavce 1.

Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výrobcem energie výrobce1), výrobce tepla2),
výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo
výrobce biometanu,
b) formou podpory výkupní cena, zelený bonus
na elektřinu v ročním nebo hodinovém režimu,
aukční bonus v ročním nebo hodinovém režimu, zelený bonus na teplo, zelený bonus na
biometan nebo bonus k transformaci výroby
tepla.

§4
Evidence údajů o výrobci energie
(1) Výrobce energie uvede v systému operátora
trhu své identifikační, kontaktní a platební údaje podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je uznávaným
elektronickým podpisem.
(2) Operátor trhu v systému operátora trhu přidělí výrobci energie po zaevidování údajů podle odstavce 1 registrační číslo, pokud jej již nemá přiděleno podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elek-

1

) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

2

) § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3

) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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třinou nebo plynem, a umožní mu přístup do systému operátora trhu.

pokud jej již nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem.

§5

§8

Evidence údajů o zdroji elektřiny

Evidence údajů o podpoře

(1) Výrobce v systému operátora trhu uvede
údaje o zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této
vyhlášce.

(1) Výrobce energie uvede údaje o podpoře
včetně formy podpory a režimu zeleného nebo aukčního bonusu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí v systému operátora
trhu jednoznačný identifikátor

(2) Výrobce z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s podporou ve formě zeleného
bonusu dále zvolí počet provozních hodin výrobny
elektřiny.

a) zdroji elektřiny a
b) výrobně elektřiny, jejíž součástí je evidovaný
zdroj elektřiny, pokud jej již výrobna elektřiny
nemá přidělen podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou.
§6
Evidence údajů o výrobně tepla a výrobně tepla
z neobnovitelného zdroje
(1) Výrobce tepla a výrobce tepla z neobnovitelného zdroje v systému operátora trhu uvede údaje
o výrobně tepla nebo výrobně tepla z neobnovitelného zdroje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(2) Výrobce tepla a výrobce tepla z neobnovitelného zdroje provozující výrobnu tepla nebo výrobnu tepla z neobnovitelného zdroje, která je zároveň výrobnou elektřiny, eviduje dále údaje podle
přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Operátor trhu přidělí v systému operátora
trhu výrobně tepla a výrobně tepla z neobnovitelného zdroje jednoznačný identifikátor.
§7
Evidence údajů o výrobně biometanu
(1) Výrobce biometanu v systému operátora
trhu uvede údaje o výrobně biometanu podle přílohy
č. 4 k této vyhlášce.
(2) Výrobce biometanu provozující výrobnu
biometanu, která je zároveň výrobnou elektřiny,
uvede dále údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(3) Výrobce biometanu provozující výrobnu
biometanu, která je zároveň výrobnou tepla, uvede
dále údaje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(4) Operátor trhu přidělí v systému operátora
trhu výrobně biometanu jednoznačný identifikátor,

(3) V případě registrace podpory formou aukčního bonusu uvede výrobce referenční aukční cenu
nebo výši aukčního bonusu a další údaje podle § 10d
odst. 2 zákona.
§9
Ověření údajů k registraci podpory elektřiny
(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele
distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o zdroji elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy informuje operátora trhu a výrobce prostřednictvím systému operátora trhu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtyř pracovních
dnů ode dne obdržení informací podle věty první,
zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech
předávacích míst, způsobu připojení zdroje elektřiny, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu zdroje elektřiny, datu připojení zdroje elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobného
dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji uvedenými výrobcem v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje neshodují, informuje provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy operátora
trhu, o které údaje se jedná.
(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu
údajů evidovaných podle § 4 a 5 s údaji již dříve
evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo
s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení
licence na výrobu elektřiny, s informací provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distri-
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buční soustavy podle odstavce 1 a v případě podpory formou aukčního bonusu též s údaji v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.
§ 10
Ověření údajů k registraci podpory tepla
Operátor trhu neprodleně ověří shodu údajů
evidovaných podle § 4 a 6 s údaji v rozhodnutí
o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo
s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení
licence na výrobu tepelné energie. V případě výrobny tepla nebo výrobny tepla z neobnovitelného
zdroje podle § 6 odst. 2 operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů týkající se zdroje elektřiny postupem podle § 9.
§ 11
Ověření údajů k registraci podpory biometanu
(1) V případě, že je výrobna biometanu připojena přímo, nebo prostřednictvím plynárenského zařízení jiného výrobce plynu k přepravní soustavě
nebo distribuční soustavě, operátor trhu neprodleně
informuje provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce
plynu, k jehož zařízení je výrobna biometanu připojena, prostřednictvím systému operátora trhu
o evidenci údajů o výrobně biometanu podle § 7.
Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu informuje
operátora trhu a výrobce biometanu prostřednictvím
systému operátora trhu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje
o identifikačních číselných kódech předávacích míst,
instalovaném výkonu výrobny biometanu, datu připojení výrobny biometanu k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo zařízení jiného výrobce plynu
z montážního protokolu nebo obdobného dokladu
a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě
shodují s údaji evidovanými výrobcem biometanu
v systému operátora trhu. Pokud se některé údaje
neshodují, informuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný
výrobce plynu operátora trhu, o které údaje se jedná.
(2) Operátor trhu neprodleně ověří shodu
údajů evidovaných podle § 4 a 7 s údaji již dříve
evidovanými v systému operátora trhu, s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo
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s údaji v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení
licence na výrobu plynu a v případě výrobny biometanu připojené k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo k plynárenskému zařízení jiného výrobce
plynu dále s informací provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu. V případě výrobny biometanu,
která je současně výrobnou elektřiny nebo výrobnou
tepla, operátor trhu zároveň ověřuje shodu údajů
podle § 9 nebo 10.
§ 12
Výsledek ověření
(1) Operátor trhu prostřednictvím systému
operátora trhu neprodleně informuje výrobce energie o ověření shody údajů podle § 9 až 11 a o dni
provedení registrace podpory.
(2) Pokud se ověřované údaje podle § 9 až 11
neshodují, operátor trhu neprodleně informuje výrobce energie, že registrace podpory nebyla provedena a u kterých údajů nedošlo k ověření shody.
(3) Výrobce energie opraví údaje, u nichž nedošlo k ověření shody, nebo doloží operátorovi trhu
nové podklady a vysvětlí rozpor v údajích ověřovaných s provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem
distribuční soustavy nebo jiným výrobcem plynu.
Operátor trhu ověří opravené údaje podle § 9 až
11, a pokud byl rozpor v údajích opraven nebo jednoznačným a nezpochybnitelným způsobem vysvětlen, operátor trhu informuje výrobce energie o provedení registrace, v opačném případě registrace nebude provedena. Operátor trhu výrobci energie zdůvodní neprovedení registrace. Pokud došlo k opravě
údajů, dnem provedení registrace je den zaevidování
opravených údajů.
§ 13
Změny evidovaných údajů k registraci podpory
(1) Výrobce energie v systému operátora trhu
neprodleně provede změny registrovaných údajů podle § 4 až 8. Operátor trhu ověří aktualizované údaje
postupem podle § 9 až 11. Operátor trhu prostřednictvím systému operátora trhu neprodleně informuje výrobce energie o ověření shody údajů a o provedené změně registrovaných údajů. Pokud se údaje
neshodují, operátor trhu informuje výrobce energie,
že změna evidovaných údajů nebyla provedena. Vý-
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vinně vykupujícího o změně registrovaných údajů
a v systému operátora trhu mu zpřístupní údaje potřebné pro uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy
o povinném výkupu.

(2) V případě změny podpory na

§ 14

a) udržovací podporu elektřiny,

Přechodná ustanovení

b) udržovací podporu tepla,
c) podporu elektřiny vyrobené v modernizované
výrobně elektřiny, nebo
d) podporu biometanu
operátor trhu ověří všechny údaje evidované výrobcem postupem podle § 9 až 11. Ustanovení § 3
odst. 3 věty druhé a § 12 platí obdobně.
(3) V případě změn, které nejsou uvedeny v odstavci 2, nedochází ke změně dne provedení registrace podpory.
(4) Výrobce elektřiny v systému operátora trhu
provede pro následující kalendářní rok nejpozději
do 30. listopadu daného kalendářního roku s výjimkou případů podle odstavce 2
a) změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu,
b) změnu počtu provozních hodin výrobny elektřiny, nebo
c) změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zeleného bonusu na výkupní
cenu nebo z výkupní ceny na zelený bonus.
(5) Operátor trhu informuje neprodleně po-

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor
u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(registrační vyhláška).
(2) Registrace podpor provedené podle vyhlášky č. 9/2016 Sb. zůstávají v platnosti.
§ 15
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace
podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích
energie (registrační vyhláška), se zrušuje.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 489/2021 Sb.
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490
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 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., zákona
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., a podle
§ 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012
Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
a zákona č. 382/2021 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb. a vyhlášky č. 125/2021 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slova „výkupní
cenou“ vkládají slova „referenční výkupní cenou
nebo referenční aukční cenou“.
2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „hodinové
ceny“ nahrazují slovy „aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje“.
3. V § 2 písmeno a) zní:
„a) diagramem ze smluv sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa,“.
4. V § 2 písm. a) se text „MWh“ nahrazuje textem „MW“.
5. V § 2 písmeno c) zní:
„c) vyhodnocovacím intervalem základní časový
úsek v trvání 1 hodiny pro vyhodnocování
odchylek subjektů zúčtování; u prvního vyhodnocovacího intervalu je začátek stanoven na čas
00.00 hodin a konec na čas 01.00 hodin dne dodávky,“.
6. V § 2 písm. c) se slova „1 hodiny“ nahrazují

slovy „15 minut“ a číslo „01.00“ se nahrazuje číslem
„00.15“.
7. V § 2 písmeno d) zní:
„d) dnem dodávky den, ve kterém dochází k plnění
uzavřených obchodů na dodávku nebo odběr
elektřiny,“.
8. V § 2 písm. f) se slova „v obchodní hodině“
nahrazují slovy „ve vyhodnocovacím intervalu“.
9. V § 2 písm. s) se slova „subjektem zúčtování
v obchodní hodině“ zrušují, slovo „tímto“ se zrušuje
a slova „v dané obchodní hodině“ se nahrazují slovy
„pro každý vyhodnocovací interval“.
10. V § 2 písm. t) se slova „interval zúčtování
odchylek“ nahrazují slovy „vyhodnocovací interval“.
11. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
podle § 20a odst. 4 písm. a) energetického zákona se
skládá z denního trhu a vnitrodenního trhu.“.
12. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.
13. V § 6 odst. 2 se slova „Pro jednotlivé obchodní intervaly je“ nahrazují slovy „V rámci denního trhu je za obchodní intervaly“.
14. V § 6 odst. 5 se za slovo „křivky,“ vkládá
slovo „agregovaná“ a slova „výsledné hodinové zelené bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných
zdrojů pro každou hodinu,“ se zrušují.
15. V § 9 odst. 2 a 4 se číslo „13.30“ nahrazuje
číslem „14.00“.
16. V § 9 odst. 6 a § 27 odst. 2 se slova
„V každé obchodní hodině“ nahrazují slovy „Pro
každý vyhodnocovací interval“.
17. V § 9 odst. 6, § 27 odst. 2 a 3 a § 29 odst. 6
písm. a) se slova „3 desetinná místa“ nahrazují slovy
„5 desetinných míst“.
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18. V § 10 odst. 1 a 4, § 19 odst. 1, § 20 odst. 1
a 5, § 21 odst. 1, § 29 odst. 3, 6 a 7 a § 31 odst. 1 se
slova „každou obchodní hodinu“ nahrazují slovy
„každý vyhodnocovací interval“.
19. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , nebo v rámci procesu vzájemné
výměny systémových odchylek“.
20. V § 10 odst. 3 písm. b) se text „písm. b)“
nahrazuje slovy „písm. a) a b)“.
21. V § 10 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni
dodávky údaje o množství kladné a záporné regulační energie v MWh s rozlišením na 5 desetinných
míst a ceně kladné a záporné regulační energie
v Kč/MWh za každý vyhodnocovací interval dne
dodávky“.
22. V § 10 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) obstarané provozovatelem přenosové soustavy
v rámci automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy pro řešení stavů nerovnováhy v České republice, přičemž cena je stanovena váženým průměrem
marginálních cen podle odstavce 2 písm. c) přílohy č. 8 k této vyhlášce.“.
23. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Provozovatel přenosové soustavy předává
operátorovi trhu údaje podle odstavců 1 a 2 v kWh
v rozlišení na 2 desetinná místa za každý vyhodnocovací interval dne dodávky.“.
24. V § 20 odst. 2 a § 23 odst. 3 se slova „obchodních hodinách“ nahrazují slovy „vyhodnocovacích intervalech“.
25. V § 20 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Provozovatel distribuční soustavy předává
operátorovi trhu hodnoty podle tohoto paragrafu
v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa.“.
26. V § 21 odst. 1 se za text „kWh“ vkládají
slova „v rozlišení na 2 desetinná místa“.
27. V § 22 odst. 3 se slova „hodinových diagramů“ nahrazují slovy „diagramů v jednotlivých
vyhodnocovacích intervalech“.
28. V § 23 odst. 3 se slovo „odběry“ nahrazuje
slovem „odběrů“.
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29. V § 24 odst. 3 a § 55 odst. 7 se slova „obchodní hodiny“ nahrazují slovy „vyhodnocovací intervaly“.
30. V § 24 odst. 4 se slova „v dané obchodní
hodině, stanovených podle odstavce 3“ nahrazují
slovy „ , stanovených podle odstavce 3 v daném vyhodnocovacím intervalu“ a slovo „stanovené“ se nahrazuje slovem „upravené“.
31. V § 27 odst. 3 se za slova „stanovuje subjektu zúčtování“ vkládají slova „pro každý vyhodnocovací interval“ a slova „v každé obchodní hodině“ se zrušují.
32. V § 28 odst. 1 se slova „tři desetinná místa“
nahrazují slovy „5 desetinných míst“.
33. V § 29 odst. 2 se slova „jednotlivé obchodní
hodiny“ nahrazují slovy „každý vyhodnocovací interval“.
34. V § 29 odst. 5 se slova „v každé obchodní
hodině“ nahrazují slovy „za každý vyhodnocovací
interval“.
35. V § 29 odst. 6 se za slova „denně do 14.00
hodin“ vkládají slova „ , s výjimkou případu podle
odstavce 7“.
36. V § 30 odst. 8 se slova „sjednaných množství elektřiny“ nahrazují slovy „ze smluv“.
37. V § 31 odst. 1 se slovo „hodiny“ nahrazuje
slovy „vyhodnocovací intervaly“ a na konci odstavce
se doplňují věty „Je-li vyhlášen stav nouze v průběhu
vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve kterém je
stav nouze vyhlášen. Pokud je stav nouze ukončen
v průběhu vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní
režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve
kterém je stav nouze ukončen.“.
38. V § 31 odst. 3 se slova „každou hodinu“
nahrazují slovy „každý vyhodnocovací interval“
a slova „jako vážený průměr na základě cen“ se nahrazují slovy „na základě ceny“.
39. V § 32 odst. 4 se slova „každou obchodní
hodinu, za kterou“ nahrazují slovy „každý vyhodnocovací interval, za který“.
40. V § 37 odstavec 6 zní:
„(6) Změna dodavatele nabývá účinnosti od
00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti
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o změnu dodavatele jako datum účinnosti změny
dodavatele.“.
41. V § 40 odstavec 2 zní:
„(2) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední
instance v odběrném místě nebo ke změně dodavatele v místě určeném k evidenci ztrát provozovatele
přenosové nebo distribuční soustavy na jiného dodavatele, postupuje se podle odstavce 3 obdobně.“.
42. V § 42 se odstavec 6 zrušuje.
43. V § 45 odstavec 4 zní:
„(4) Zahájení dodávky nabývá účinnosti od
00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti
o zahájení dodávky jako datum, od kterého se má
dodávka uskutečnit.“.
44. V § 48 odst. 2 písm. a) bodě 6 se za slovo
„příkonu“ vkládají slova „v místě připojení“.
45. V § 48 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 6
slovo „a“ nahrazuje čárkou a za bod 6 se vkládá
nový bod 7, který zní:
„7. cena za překročení rezervovaného příkonu
v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a“.
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.
46. V § 48 odst. 3 písm. b) se za slovo „hodnot“ vkládají slova „a jiné činnosti související s povinností uzavření smlouvy o přístupu do informačního systému operátora trhu“.
47. V § 48 odst. 3 písm. c) se slova „blokovém
trhu,“ zrušují.
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51. V § 48 odst. 4 se za slovo „hladině“ vkládají
slova „velmi vysokého napětí a“.
52. V § 49 se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) Zákazník provozující zařízení drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové
a lanové podle § 54 odst. 6, na kterého se nevztahuje
odstavec 1 nebo 3, sdělí způsobem umožňujícím dálkový přístup provozovateli distribuční soustavy, ke
které je odběrné elektrické zařízení elektrické trakce
připojeno, množství trakční elektrické energie
v MWh spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové
a lanové v uplynulém zúčtovacím období, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího
kalendářního měsíce.
(6) Provozovatel distribuční soustavy hodnoty
poskytnuté zákazníkem provozujícím zařízení drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle odstavce 5 použije k vyúčtování
plateb na podporu elektřiny z podporovaných
zdrojů.“.
53. V § 50 odst. 4 se slova „cen podle § 48
odst. 3 písm. l) a m), které účtuje poskytovatel regulační energie operátorovi trhu,“ zrušují.
54. V § 50 odst. 4 se slova „nebo výrobci a ceny
podle § 48 odst. 1 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a)
bodu 7, kterou účtuje provozovatel přenosové nebo
distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci nebo provozovateli připojené distribuční soustavy“ zrušují.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena l) a m).

55. V § 53 odst. 3 se za slovo „příkonu“ vkládají slova „předávacího místa“ a na konci textu věty
první se doplňují slova „nebo stanovená podle jiného
právního předpisu9)“.

49. V § 48 odst. 3 písm. l) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

56. V § 55 odst. 1 písm. a) se slovo „hodinových“ zrušuje.

50. V § 48 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která
znějí:

57. V § 55 odst. 1 písm. c) se slova „blokového
trhu,“ zrušují.

„n) cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen pro účely stanovení zúčtovací ceny odchylky,

58. V § 55 odst. 5 písm. b) se slova „obchodním
intervalu“ nahrazují slovy „vyhodnocovacím intervalu“.

48. V § 48 odst. 3 se písmena l) a m) zrušují.

o) cena usměrňující výslednou hodnotu ceny pobídkové komponenty PVDT a
p) cena usměrňující výslednou hodnotu pobídkové
komponenty PSO.“.

59. V § 55 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup výsledné hodnoty
hodinových zelených bonusů pro jednotlivé obnovi-
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telné zdroje energie pro každou hodinu podle příloh
č. 22 a 22a k této vyhlášce.“.
60. V § 55 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Operátor trhu zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup po ukončení vyhodnocení odchylek cenu komponenty pro stanovení
zúčtovací ceny odchylky (dále jen „cena pobídkové
komponenty“) pro každý vyhodnocovací interval,
ve kterém byla pobídková komponenta použita.“.
61. V § 59 odst. 3 a 4 se slova „první obchodní
hodiny“ nahrazují slovy „00.00 hodin“.
62. § 64 včetně nadpisu zní:
„§ 64
Stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou
a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo
referenční aukční cenou a jeho úhrada
(1) Při stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vychází z cen dosažených
na denním trhu organizovaném operátorem trhu.
(2) Povinně vykupující hradí operátorovi trhu
platbu vyplývající z rozdílů mezi hodinovými cenami a výkupní cenou za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení vyšší hodinové ceny, než je
výkupní cena stanovená Úřadem, stanovenou postupem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce.
(3) Výrobce elektřiny s podporou v hodinovém
zeleném bonusu, jehož výrobna byla uvedena do
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provozu nebo modernizována v období od 1. ledna
2022, hradí operátorovi trhu platbu ve výši rozdílu
mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou
za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení
vyšší hodinové ceny, než je referenční výkupní cena,
stanovenou postupem podle přílohy č. 21a k této vyhlášce.
(4) Výrobce elektřiny s podporou v hodinovém
aukčním bonusu hradí operátorovi trhu platbu ve
výši rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční
aukční cenou za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení vyšší hodinové ceny, než je referenční
aukční cena, stanovenou postupem podle přílohy
č. 21b k této vyhlášce.“.
63. § 65 včetně nadpisu zní:
„§ 65
Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu
a hodinového aukčního bonusu na elektřinu
(1) Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu je stanoven v příloze č. 22 k této vyhlášce.
(2) Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu z referenční výkupní ceny je stanoven v příloze
č. 23 k této vyhlášce.
(3) Způsob stanovení hodinového aukčního bonusu je stanoven v příloze č. 24 k této vyhlášce.“.
64. Příloha č. 5 zní:
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„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2015 Sb
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65. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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66. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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67. Přílohy č. 9 až 12 znějí:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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68. Příloha č. 17 zní:
„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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69. Přílohy č. 20 a 21 znějí:
„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb
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Příloha č. 21 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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70. Za přílohu č. 21 se vkládají přílohy č. 21a
a 21b, které znějí:
„Příloha č. 21a k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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Příloha č. 21b k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

71. Příloha č. 22 zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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72. Doplňují se přílohy č. 23 a 24, které znějí:
„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.
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Příloha č. 24 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022, s výjimkou čl. I bodů 22, 48 až 50, 53, 60 a 66,
které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2022,
a čl. I bodů 4, 6, 17, 21, 23, 25, 32 a 64, které nabývají
účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.
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