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Regulační aspekty dle čl. 4 odst. 2
Každý provozovatel přenosové soustavy předloží příslušnému regulačnímu orgánu v souladu s článkem 37
směrnice 2009/72/ES ke schválení tyto návrhy:

a)

podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s odstavcem 4 působit jako
poskytovatel služeb obrany soustavy

Poskytovatelem služeb obrany soustavy se rozumí poskytovatelé PpS OP. Podmínky jsou součástí kodexu
PS část II.

b)

podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s odstavcem 4 působit jako
poskytovatel služeb obnovy soustavy;

Poskytovatelem služeb obrany soustavy se rozumí poskytovatelé PpS OP a BS. Podmínky jsou součástí
kodexu PS část II.

c)

seznam významných uživatelů sítě, kteří jsou odpovědní za to, že jsou na jejich
zařízeních implementována opatření, která vyplývají z povinných požadavků
stanovených v nařízeních (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 a (EU) 2016/1447 a/nebo z
vnitrostátních právních předpisů, a seznam opatření, která mají tito významní
uživatelé sítě implementovat, určených provozovateli přenosových soustav podle čl.
11 odst. 4 písm. c) a čl. 23 odst. 4 písm. c);

U významných uživatelů sítě v ES ČR dle nařízení NC ER nevyplývá nová povinnost implementace
požadavků nařízení nebo vnitrostátních právních předpisů.

d)

seznam významných uživatelů sítě s vysokou prioritou uvedený v čl. 11 odst. 4 písm.
d) a čl. 23 odst. 4 písm. d) nebo zásady použité k jejich vymezení a podmínky pro
vypnutí uživatelů sítě s vysokou prioritou a obnovení jejich napájení, ledaže jsou
vymezeny vnitrostátními právními předpisy členských států;

Významní uživatelé sítě s vysokou prioritou v ES ČR dle nařízení NC ER nejsou.

e)

pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností v souladu s čl. 36 odst. 1;

Dokument „Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností“, který byl podán ke schválení dne
31.10.2018 pod č.j. 307/18/13000.

f)

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

Dokument „Podmínky pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v
případě pozastavení tržních činností“, který byl podán ke schválení společností OTE dne 18.10.2018 pod č.j.
2018/O/909.

