Vypořádání připomínek k Návrhu Zvláštních pravidel pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v případě pozastavení tržních činností v souladu s čl. 39 odst. 1 Nařízení 2017/2196

Č.p.
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Subjekt

ČEZ, a.s.

Dotčené
ustanovení

Znění dotčeného ustanovení

Připomínka/Zdůvodnění/Návrh na nové znění

Návrh:
V případě, kdy je alespoň pro část dne dodávky vyhlášen stav nouze, mají subjekty zúčtování možnost předkládat operátorovi trhu v
termínu od 8.00 do 13.30 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze, k registraci údaje ze smluv podle odstavce 2
písm. a) a b) nebo aktualizaci údajů předaných podle odstavce 2 písm. a) a b), a to
a) za den dodávky, v němž byl ukončen stav nouze, pokud byl stav nouze ukončen do 11:00 hod včetně,
b) za den dodávky, v němž byl ukončen stav nouze, a za den dodávky následující po dni dodávky, v němž byl ukončen stav nouze,
pokud byl stav nouze ukončen po 11:00 hod, vyjma případu, kdy byl stav nouze ukončen ve 24:00,
c) za den dodávky, začínající první obchodní hodinou bezprostředně následující po ukončení stavu nouze, pokud byl stav nouze
ukončen ve 24:00.
Připomínka Skupiny ČEZ nebyla akceptována,
Pokud subjekt zúčtování neprovede aktualizaci údajů o dvoustranném obchodování podle odstavce 3, zůstávají v platnosti údaje
neboť, uvedené připomínky nejsou připomínkami
předané subjektem zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2.
(3) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo
ve smyslu připomínek k Návrhu Zvláštních pravidel
za které burza předložila k registraci diagramy ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o
pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se
§ 9 odst. 3
zúčtování odchylek. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu diagramy ze
regulační energie v případě pozastavení tržních
vyhlášky č. smluv splňující všechny náležitosti a zašle subjektům zúčtování potvrzení o jejich
činností v souladu s čl. 39 odst. 1 Nařízení
Odůvodnění: Za stávající právní úpravy nemá subjekt zúčtování možnost realizovat obchody tak, aby mohl upravit svou pozici pro
408/2015 Sb. registraci. V případě, že registrovaný účastník trhu s elektřinou nemá uzavřenou
2017/2196, neboť se jedná o připomínky k
období těsně po ukončení stavu nouze. Dosavadní řešení by tak mělo významné negativní ekonomické dopady na subjekty na trhu s
smlouvu o zúčtování odchylek, operátor trhu předložené diagramy nezaregistruje a
vyhlášce č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s
elektřinou v nejbližších hodinách po ukončení stavu nouze, kdy výroba resp. odběr nemusí být (s ohledem na problémy v soustavě)
nepoužije je při vyhodnocování odchylek.
elektřinou.
realizován v té výši, v jaké byl původně mezi hráči na trhu sjednán. Přitom je klíčové co nejdříve obnovit tržní principy a opustit zvláštní
režim zúčtování. Z tohoto důvodu je žádoucí umožnit registraci dvoustranných obchodů resp. aktualizaci již zadaných dvoustranných
obchodů a vybilancovat pozici SZ. Připomínka zároveň navazuje na diskusi ke stavu nouze a souvisejícím tématům (včetně zastavení
tržních činností), která proběhla mezi všemi účastníky trhu v ČR. Připomínka reflektuje potřebu mít pro zúčtování po stavu nouze
nastavena jiná pravidla než doposud. Je nezbytné umožnit úpravu obchodní pozice subjektů zúčtování tak, aby byl minimalizován
negativní ekonomický dopad těsně po ukončení stavu nouze. Návrhy již byly v roce 2017 předloženy ERÚ a považujeme za důležité je
zapracovat do národní legislativy.

Návrh:
V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno, na základě předložených údajů z dvoustranných obchodů,
sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat
elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Informace o celkovém sjednaném množství elektřiny podle
odstavce 2 písm. a) a b) poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 minut po
uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 2, případně 3.
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ČEZ, a.s.

Vyjádření ERÚ

§ 9 odst. 5
vyhlášky č. vložení nového odstavce 5
408/2015 Sb.

Odůvodnění:
Za stávající právní úpravy nemá subjekt zúčtování možnost realizovat obchody tak, aby mohl upravit svou pozici pro období těsně po
ukončení stavu nouze. Dosavadní řešení by tak mělo významné negativní ekonomické dopady na subjekty na trhu s elektřinou v
nejbližších hodinách po ukončení stavu nouze, kdy výroba resp. odběr nemusí být (s ohledem na problémy v soustavě) realizován v té
výši, v jaké byl původně mezi hráči na trhu sjednán. Přitom je klíčové co nejdříve obnovit tržní principy a opustit zvláštní režim
zúčtování. Z tohoto důvodu je žádoucí umožnit registraci dvoustranných obchodů resp. aktualizaci již zadaných dvoustranných obchodů
a vybilancovat pozici SZ. Připomínka zároveň navazuje na diskusi ke stavu nouze a souvisejícím tématům (včetně zastavení tržních
činností), která proběhla mezi všemi účastníky trhu v ČR. Připomínka reflektuje potřebu mít pro zúčtování po stavu nouze nastavena
jiná pravidla než doposud. Je nezbytné umožnit úpravu obchodní pozice subjektů zúčtování tak, aby byl minimalizován negativní
ekonomický dopad těsně po ukončení stavu nouze. Návrhy již byly v roce 2017 předloženy ERÚ a považujeme za důležité je zapracovat
do národní legislativy.

Připomínka Skupiny ČEZ nebyla akceptována,
neboť, uvedené připomínky nejsou připomínkami
ve smyslu připomínek k Návrhu Zvláštních pravidel
pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se
regulační energie v případě pozastavení tržních
činností v souladu s čl. 39 odst. 1 Nařízení
2017/2196, neboť se jedná o připomínky k
vyhlášce č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s
elektřinou.

Návrh:
Navrhujeme opravit text odstavce na:
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ČEZ, a.s.

§ 29 odst. 6
vyhlášky č.
408/2015 Sb.

Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní hodinu
předcházejícího dne denně do 14.00 hodin. Toto vyhodnocení obsahuje a) velikost odchylky v
MWh s přesností na 3 desetinná místa a směr odchylky, b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh a
c) platbu subjektu zúčtování v Kč.

Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní hodinu předcházejícího dne denně do 14.00
hodin, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 7. Toto vyhodnocení obsahuje
a) velikost odchylky v MWh s přesností na 3 desetinná místa a směr odchylky,
b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh a
c) platbu subjektu zúčtování v Kč.
7. V případě, že došlo k ukončení stavu nouze, operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každou obchodní
hodinu předcházejícího dne do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze.

Připomínka Skupiny ČEZ nebyla akceptována,
neboť, uvedené připomínky nejsou připomínkami
ve smyslu připomínek k Návrhu Zvláštních pravidel
pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se
regulační energie v případě pozastavení tržních
činností v souladu s čl. 39 odst. 1 Nařízení
2017/2196, neboť se jedná o připomínky k
vyhlášce č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s
elektřinou.

Odůvodnění:
Úprava navazuje na připomínku č. 1, kdy se umožňuje subjektu zúčtování aktualizovat obchodní pozici (registrovat dvoustranné
obchody). V návaznosti na tento nový postup je nezbytné posunout lhůtu pro zúčtování odchylek po ukončení stavu nouze tak, aby
byla reflektována lhůta pro aktualizaci těchto pozic.
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ČEZ, a.s.

§ 31 odst. 1
vyhlášky č.
408/2015 Sb.

úprava § 31 vyhlášky č. 405/2015 Sb.

Návrh:
Přejmenování názvu části 6: „Vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze“ odstranit označený text.
Upravit § 31, odst. 1:
„Pro hodiny, pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu "nebo situace předcházení stavu nouze"
odstranit označený text. provádí operátor trhu zúčtování odchylek pro každou obchodní hodinu ve zvláštním režimu. Vyhlášení a
ukončení stavu nouze pro celé území státu oznamuje provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu bez zbytečného odkladu.
Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.“
Nový odstavec do § 31
„6. Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování výsledky zvláštního režimu zúčtování elektřiny za každou obchodní hodinu dne, v němž
byl ukončen stav nouze, do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze. Ve stejném termínu operátor trhu
sdělí příslušným subjektům zúčtování údaje podle § 24 odst. 5 a údaje podle § 26 odst. 3, a to za každou obchodní hodinu dne, v němž
byl ukončen stav nouze.“

Odůvodnění:
Považujeme za stěžejní odlišit stav nouze od všech ostatních stavů v elektrizační soustavě. Za předcházení stavu nouze
nepředpokládáme zastavení trhu v plném rozsahu, proto není vhodné pro tyto situace zavádět speciální režim zúčtování odchylek.
Toto reflektuje i odstavec 1, čl. 35 nařízení NCER, který neumožňuje zastavit tržní činnosti ve výstražném stavu (ekvivalent předcházení
stavu nouze). Toto pravidlo je pak nutné z hlediska stability trhu zakotvit i do příslušné vyhlášky.

Připomínka Skupiny ČEZ nebyla akceptována,
neboť, uvedené připomínky nejsou připomínkami
ve smyslu připomínek k Návrhu Zvláštních pravidel
pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se
regulační energie v případě pozastavení tržních
činností v souladu s čl. 39 odst. 1 Nařízení
2017/2196, neboť se jedná o připomínky k
vyhlášce č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s
elektřinou.

