Pojmy
Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů

Pravidla trhu

VYHLÁŠKA č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

ČLÁNEK 4
KODEX SÍTĚ PRO OBRANU A OBNOVU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
2. Podmínky pro subjekty zúčtování musí zahrnovat:
f)

zvláštní pravidla pro zúčtování
odchylek a zúčtování týkající se
regulační energie v případě
pozastavení tržních činností v
souladu s čl. 39 odst. 1

Energetický zákon
§ 20a, odst. 4 - Operátor trhu
Pravidla trhu
§ 31, 32 - Vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení
stavu nouze

ENERGETICKÝ ZÁKON § 20a, odst. 4 - OPERÁTOR TRHU

(4) Operátor trhu je povinen
b) vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a
provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,
l)

na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat
zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,

PRAVIDLA TRHU § 31, 32
VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE
ČÁST ŠESTÁ Vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze
§ 31
(1) Pro hodiny, pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu nebo situace předcházení
stavu nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu provádí operátor trhu zúčtování odchylek pro každou obchodní
hodinu ve zvláštním režimu. Vyhlášení a ukončení stavu nouze nebo předcházení 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.
(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování a finanční vypořádání odchylek podle § 29 a 30.
Sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy registrovaných v informačním systému
operátora trhu podle § 9 a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy registrovaných
v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednané dodávky a sjednané odběry na organizovaném krátkodobém
trhu s elektřinou podle § 4, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 10, se považují za nulová,
s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou.
Zúčtování elektřiny provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

(3) Průměrnou cenu dodávky elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování pro každou hodinu stanovuje operátor trhu jako
vážený průměr na základě cen podle cenového rozhodnutí Úřadu.
(4) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle
platného předání odpovědnosti za odchylku.
(5) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou
uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim
zúčtování.
§ 32
(1) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny
opatřeného v zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečnou
dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.
(2) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodané do
zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny
se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.
(3) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi
jednotlivými nabídkovými zónami dosaženém na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou na jednotlivé subjekty
zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.
(4) Pro účely vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provozovatel přenosové soustavy
předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni, jehož se poskytované informace týkají, skutečné hodnoty
množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí jednotlivými subjekty zúčtování, a to pro každou obchodní
hodinu, za kterou je prováděno zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Pokud provozovatel přenosové soustavy
nezašle operátorovi trhu skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí příslušným
subjektem zúčtování, bude vypočtená odchylka způsobená těmito přeshraničními přenosy v období podléhajícímu
zvláštnímu režimu zúčtování zúčtována vůči provozovateli přenosové soustavy. Vyhodnocení a vypořádání přeshraničních
přenosů elektřiny vůči jednotlivým subjektům zúčtování ve zvláštním režimu zúčtování je provedeno na základě hodnot
množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí obdržených od provozovatele přenosové soustavy a je
součástí zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování.
(5) Finanční vypořádání zvláštního režimu zúčtování provádí operátor trhu samostatně.
(6) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od
subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu
zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči
operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu
poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování.

