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VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti
operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,

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. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elek-
třinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu
s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slovo „soustavy“
vkládají slova „nebo smluvní 1/4 hodinový výkon
v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regio-
nálních distribučních soustav“.

2. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) o přeshraničním přenosu elektřiny.“.

3. V § 5 odst. 14 úvodní části ustanovení se na
konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou od-
běru elektřiny z přenosové soustavy při dlouhodobé
odstávce výrobny v trvání minimálně 15 dnů nebo dis-
tribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny
v trvání minimálně 30 dnů“.

4. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slova „ze
zahraničí“ vkládají slova „a do zahraničí“.

5. V § 10 odst. 8 se za slovo „obchodované“ vklá-
dají slova „subjektem zúčtování“ a slova „nebo zahra-
niční elektrizační soustava v případě organizování krát-
kodobého trhu s elektřinou společně pro tržní oblast
České republiky a okolní tržní oblasti“ se zrušují.

6. V § 19 odst. 8 se slovo „třetího“ nahrazuje
slovy „18.00 hodin pátého“.

7. V § 19 odst. 18 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 2“.

8. V § 24 odst. 5 písm. c) se slova „§ 25 odst. 4“
nahrazují slovy „§ 7 odst. 1 písm. c) bodu 1“.

9. V § 27 odst. 1 větě druhé se slova „přílohy
č. 5a“ nahrazují slovy „přílohy č. 5c“.

10. V § 27 odstavce 14 a 15 znějí:

„(14) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do
31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo pro-
vozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena
výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako vý-
robce první kategorie nebo druhé kategorie na základě
údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendář-
ním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny
elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty
první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé
kategorie.

(15) V případě výrobny elektřiny uvedené do pro-
vozu v průběhu kalendářního roku provozovatel pře-
nosové soustavy nebo provozovatel distribuční sou-
stavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo
druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným
výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném
odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první
kategorie je v takovém případě považován výrobce
s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a re-
zervovaným příkonem v daném odběrném nebo pře-
dávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení
kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí za-
řazení výrobce do první nebo druhé kategorie na zá-
kladě údajů z měření zjištěných v předcházejícím ka-
lendářním roce.“.

11. V § 28 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) cena za množství elektřiny zobchodované na orga-
nizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitro-
denním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúč-
tování, který uzavřel smlouvu o přístupu na orga-
nizovaný krátkodobý trh s elektřinou.“.

12. § 30 včetně skupinového nadpisu a poznámky
pod čarou č. 24 zní:
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„Změna dodavatele v režimu
přenesené odpovědnosti za odchylku

§ 30

(1) Před podáním žádosti o první změnu dodava-
tele podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné
nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo
k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším
než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo
příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost
o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději
v termínech podle odstavce 5.

(2) V důsledku uzavírání smlouvy o připojení po-
dle odstavce 1 nevzniká účastníku trhu s elektřinou po-
vinnost hradit podíl na oprávněných nákladech na při-
pojení podle právního předpisu, který stanoví pod-
mínky připojení k elektrizační soustavě24).

(3) Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na
předávací místa výroben elektřiny připojených do elek-
trizační soustavy. Dále se nevztahuje na odběrná místa
zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo dis-
tribuční soustavě po 1. lednu 2002.

(4) Před podáním žádosti nového dodavatele
o změnu dodavatele uzavřou účastník trhu s elektřinou
a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny nebo
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(5) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději do 10.00 ho-
din desátého pracovního dne před datem, od kterého se
má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti
změny dodavatele“), podává nový dodavatel u operá-
tora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která
obsahuje následující údaje:

a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

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

c) datum účinnosti změny dodavatele,

d) doba trvání právního vztahu založeného smlou-
vou,

e) firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo pod-
nikání a identifikační číslo subjektu zúčtování,
který odpovídá za odchylku za odběrná místa,
pro která bude dodávka uskutečněna,

f) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích
míst.

Je-li žádost o uskutečnění změny dodavatele podána
u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že

žádost o uskutečnění změny dodavatele byla podána
následující pracovní den.

(6) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na
změnu dodavatele v odběrném nebo předávacím místě
informačním systémem operátora trhu i v případech,
kdy v informačním systému operátora trhu není od-
běrné nebo předávací místo registrováno. Identifikač-
ním údajem takového odběrného nebo předávacího
místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2.
Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo pře-
dávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přenoso-
vé nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.

(7) Nejpozději do termínu podle odstavce 5 po-
dává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přeno-
sové soustavy nebo příslušného provozovatele distri-
buční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu
elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náleži-
tostmi podle přílohy č. 1 nebo 2, nebo žádost o sjednání
změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo
smlouvy o distribuci elektřiny pro odběrná nebo pře-
dávací místa podle odstavce 5, pokud je taková smlouva
mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena. Žádost
o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy
o distribuci elektřiny se nepodává, pokud je taková
smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou uzavřena.
Žádost podává

a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny
uskutečňována na základě smlouvy podle § 7
odst. 1 písm. d), nebo

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

(8) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 ho-
din dne, ve kterém byla podána žádost podle od-
stavce 5, o obdržení žádosti o uskutečnění změny do-
davatele a plánovaném uskutečnění změny dodavatele
stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, no-
vého dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně
další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele pře-
nosové soustavy nebo příslušného provozovatele dis-
tribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací
místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor
trhu současně předá novému dodavateli, novému sub-
jektu zúčtování, provozovateli přenosové soustavy
nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy
údaje v rozsahu podle odstavce 5 písm. a) až f). Ope-
rátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávají-
címu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle od-
stavce 5 písm. c) a f).
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(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo-
zovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za
odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke
změně dodavatele a která nejsou registrována v infor-
mačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro
jejich registraci do 12.00 hodin pátého pracovního
dne po lhůtě uvedené v odstavci 8.

(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo pro-
vozovatel distribuční soustavy informuje operátora
trhu o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy
o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elek-
třiny nebo žádosti o sjednání změny stávající smlouvy
o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elek-
třiny do 18.00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě
uvedené v odstavci 8, pokud se jedná o změnu dodava-
tele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny. Provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy od-
mítne žádost podle věty první a uvede konkrétní dů-
vody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi
trhu. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozo-
vatel distribuční soustavy odmítne žádost podle věty
první pouze tehdy, pokud

a) z žádosti není možné jednoznačně identifikovat
účastníka trhu, a to přiřazením identifikačního čí-
selného kódu odběrného místa (dále jen „EAN
odběrného místa“) se jménem, příjmením a datem
narození účastníka trhu nebo obchodní firmou,
popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním
číslem osoby, pokud bylo přiděleno,

b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně do-
davatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo
o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci
elektřiny,

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

(11) Provozovatel přenosové soustavy nebo pro-
vozovatel distribuční soustavy informuje o konkrétních
důvodech odmítnutí žádosti podle odstavce 10 nového
dodavatele prostřednictvím informačního systému ope-
rátora trhu nejpozději do 18.00 hodin čtvrtého pracov-
ního dne po předání informací podle odstavce 8. Pro-
vozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel dis-
tribuční soustavy přijme žádost podle odstavce 10, po-
kud nový dodavatel nedostatky žádosti, které jsou
důvodem pro její odmítnutí, odstraní do 14:00 hodin
pátého pracovního dne po předání informací podle od-
stavce 8.

(12) Pokud žádost nového dodavatele o uzavření
nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci
elektřiny obsahuje další údaje odlišné od údajů uvede-
ných v odstavci 10 písm. a) až c), které jsou v rozporu
s údaji provozovatele distribuční soustavy podle § 5
odst. 5, použije se údaj o fakturační adrese účastníka
trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení
účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hod-
notě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční
sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy;
pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro při-
znání distribuční sazby uvedené v žádosti nového do-
davatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený
novým dodavatelem.

(13) Operátor trhu neprodleně informuje stávají-
cího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené
subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti o uza-
vření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o dis-
tribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající
smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci
elektřiny podle odstavce 10 a v případě odmítnutí žá-
dosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo
smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření
stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy
o distribuci elektřiny podle odstavce 10 rovněž infor-
muje stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování
o pokračování dodávek elektřiny.

(14) Nový dodavatel může podat žádost o ukon-
čení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého
pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.

(15) Stávající dodavatel může podat žádost o poza-
stavení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pá-
tého pracovního dne po předání informací podle od-
stavce 8, pokud k datu účinnosti změny dodavatele ne-
došlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem,
jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud
účastník trhu písemně projeví vůli proces změny do-
davatele zastavit.

24) § 28 odst. 2 písm. g) energetického zákona.“.

13. § 30a zní:

„§ 30a

(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne
po předání informací podle § 30 odst. 8 není v systému
operátora trhu zaregistrován souhlas nového subjektu
zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v od-
běrném nebo předávacím místě, informuje operátor
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trhu stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování,
další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele
a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného
provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou od-
běrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou
připojena, o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodava-
tele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování,
další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele pře-
nosové soustavy nebo příslušného provozovatele dis-
tribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací
místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o podání
žádosti podle § 30 odst. 14 nebo 15 do 20.00 hodin
pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud
nový dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 14, ope-
rátor trhu ukončí proces změny dodavatele.

(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost podle
§ 30 odst. 15, avšak nový dodavatel na základě písem-
ného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zá-
kazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním
systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele,
a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního
dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění
změny dodavatele podle § 30 odst. 8, operátor trhu
pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodava-
tel poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání
operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu
proces změny dodavatele ukončí a neprodleně infor-
muje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všech-
ny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přeno-
sové soustavy nebo příslušného provozovatele distri-
buční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací
místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o pokračo-
vání dodávek stávajícím dodavatelem.

(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli,
novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčto-
vání a provozovateli přenosové soustavy nebo přísluš-
nému provozovateli distribuční soustavy, ke které jsou
odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektři-
nou připojena, registraci změny dodavatele do 8.00 ho-
din devátého pracovního dne ode dne informování
o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle
§ 30 odst. 8.

(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uza-
vírá nový dodavatel smlouvu o přenosu elektřiny nebo
smlouvu o distribuci elektřiny nebo sjednává změnu
smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci
elektřiny zahrnující odběrná nebo předávací místa po-
dle § 30 odst. 5. Provozovatel přenosové soustavy nebo

provozovatel distribuční soustavy zajistí k datu účin-
nosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distri-
buci elektřiny do odběrného nebo předávacího místa
účastníka trhu s elektřinou podle věty první a ukončí
přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny pro stávají-
cího dodavatele.

(6) Změna dodavatele se považuje za uskutečně-
nou k první obchodní hodině data účinnosti změny
dodavatele.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny doda-
vatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo
předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období do-
dávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího
místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom
neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúč-
tování a provozovatele přenosové soustavy nebo pro-
vozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné
nebo předávací místo připojeno.

(8) K datu účinnosti změny dodavatele nebo sub-
jektu zúčtování provede provozovatel přenosové sou-
stavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy
odečet způsobem upraveným právním předpisem,
který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání
technických údajů1), v případě odběrných nebo pře-
dávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího
zařízení postupem podle odstavce 9 a zjištěné údaje ná-
sledně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje
bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu
zúčtování a dodavateli k doúčtování a vyrovnání zá-
vazků. Údaje se nezasílají v případě, že je předchozí
dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnika-
tele, jehož součástí je provozovatel distribuční sou-
stavy, a toto odběrné místo je v systému operátora trhu
zaregistrováno nově. K datu účinnosti změny dodava-
tele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčto-
vání a novému dodavateli v informačním systému údaje
o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých od-
běrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým
bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účin-
nosti změny dodavatele předává operátor trhu novému
subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skuteč-
ných množstvích elektřiny v rozsahu podle právního
předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny
a předávání technických údajů1).

(9) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných
nebo předávacích míst s měřením typu C provádí pro-
vozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účin-
nosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování nebo
odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti
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změny dodavatele nebo subjektu zúčtování s využitím
přiřazeného přepočteného typového diagramu a po-
slední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny
nebo na základě samoodečtu účastníka trhu k datu
účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování
a dodaným provozovateli distribuční soustavy přímo
nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodava-
tele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny do-
davatele. Takto stanovené hodnoty předává provozo-
vatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pra-
covních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo
subjektu zúčtování.

(10) Komunikace mezi operátorem trhu a účast-
níky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodava-
tele probíhá formou elektronických zpráv v komuni-
kačním prostředí definovaném operátorem trhu.
Zprávy jsou účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve
formátu definovaném operátorem trhu.

(11) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění
změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem
trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny
dodavatele pro totéž odběrné nebo předávací místo se
shodným požadovaným datem účinnosti změny doda-
vatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje
změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny
dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém
případě operátor trhu informuje o plánovaném usku-
tečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8 a oznámí
registraci změny dodavatele podle § 30a odst. 4 všem
dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou
dodavatele podle věty druhé dotčeni.

(12) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zá-
kazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky
o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti
za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 30
odst. 15 a § 30a odst. 3. Před podáním žádosti o změnu
dodavatele podle věty první podává účastník trhu s elek-
třinou u provozovatele přenosové soustavy nebo u pro-
vozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové
smlouvy o připojení, a to nejpozději v termínech podle
§ 30 odst. 5, v opačném případě provozovatel přeno-
sové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
odmítne žádost o uzavření smlouvy o přenosu elek-
třiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti
o sjednání změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny
nebo smlouvy o distribuci elektřiny. Nový dodavatel
podává u operátora trhu žádost o uskutečnění změny
dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném
místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě
nedochází ke změně dodavatele, jsou činnosti v rámci

procesu vykonávány dotčenými účastníky trhu s elek-
třinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elek-
třiny do odběrného místa zákazníka.

(13) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední in-
stance za jiného dodavatele, změně počtu dodavatelů,
změně dodavatele v předávacím místě výrobny, změně
dodavatele v předávacím místě provozovatele lokální
distribuční soustavy v případě nákupu elektřiny na
krytí ztrát a v případě úpravy platnosti smlouvy podle
§ 7 odst. 1 písm. a) a d) stávajícím dodavatelem, použijí
se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující po-
stup při změně dodavatele v režimu přenesené odpo-
vědnosti za odchylku.

(14) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny po
neoprávněném odběru nebo po neoprávněné distribuci
elektřiny, kdy dodavatelem není subjekt, který je do-
davatelem poslední instance v příslušné distribuční ob-
lasti, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky
upravující postup při změně dodavatele v režimu pře-
nesené odpovědnosti za odchylku s tím, že

a) žádost o změnu dodavatele podle § 30 odst. 5 po-
dává dodavatel u operátora trhu nejpozději do
10.00 hodin pátého pracovního dne před požado-
vaným termínem zahájení dodávek elektřiny,

b) úkony k provedení změny dodavatele podle § 30
odst. 9 až 15 a podle § 30a odst. 1 a 2 se uskuteč-
ňují do třetího pracovního dne po podání žádosti
podle § 30 odst. 5; lhůty určené podle hodin zů-
stávají zachovány a

c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti
o změnu dodavatele podle § 30a odst. 4 nejpozději
do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání
žádosti podle § 30 odst. 5.“.

14. V § 31 odst. 5 se slovo „pracovního“ zrušuje.

15. V § 31a odst. 1 se za slovo „připojení“ vkládají
slova „a který splnil její smluvní podmínky,“.

16. V § 31a odst. 2 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „5“.

17. V § 31a odstavce 3 až 8 znějí:

„(3) V případě, že do nového odběrného místa
bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně
integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozo-
vatel distribuční soustavy, do které je nové odběr-
né místo připojeno, podává dodavatel nejpozději do
10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením
přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žá-
dost o zahájení dodávky do daného odběrného místa
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(dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje
následující údaje:

a) identifikační a registrační číslo dodavatele,

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

c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále
jen „datum účinnosti zahájení dodávky“),

d) doba trvání právního vztahu založeného smlou-
vou,

e) identifikace subjektu zúčtování, který odpovídá za
odchylku za odběrná místa, pro která bude do-
dávka uskutečněna,

f) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích
míst.

Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného
a předávacího místa podána u operátora trhu později
než v 10.00 hodin, platí, že žádost o zahájení dodávky
do nového odběrného a předávacího místa byla podána
následující pracovní den.

(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na
zahájení dodávky do daného odběrného místa infor-
mačním systémem operátora trhu i v případech, kdy
v informačním systému operátora trhu není odběrné
místo registrováno. Identifikačním údajem takového
odběrného místa je registrační číslo přidělené podle
§ 4 odst. 2. Pokud registrační číslo nebylo v odběrném
nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel
přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho
přidělení.

(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla
podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu
žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčto-
vání, který přebírá za odběrné a předávací místo od-
povědnost za odchylku, a provozovateli přenosové
nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo
předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno.
Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle
odstavce 3.

(6) Provozovatel přenosové nebo příslušné dis-
tribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu
o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpoz-
ději 3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení do-
dávky.

(7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provo-
zovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme
nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje
o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak
subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky

požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky
může provozovatel přenosové nebo distribuční sou-
stavy pouze v případě, že předávané údaje podle od-
stavce 5 nejsou úplné.

(8) Pokud provozovatel přenosové nebo distri-
buční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka
trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení do-
dávky, a pokud k termínu podle odstavce 6 je v infor-
mačním systému operátora trhu registrován souhlas
subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za od-
chylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky
v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného
místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem
účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Regis-
traci zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení do-
dávky podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezod-
kladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúč-
tování, který převzal za dané odběrné místo odpověd-
nost za odchylku.“.

18. V § 31a odst. 11 se slovo „pracovního“ zru-
šuje.

19. V § 32 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 1
až 12.

20. V § 32 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 27 znějí:

„(1) Provozovatel distribuční soustavy zasílá pro-
střednictvím operátora trhu po skončení kalendářního
měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následu-
jícího měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zá-
kazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a je-
jichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A ne-
bo měřením typu B, s výjimkou odběrných míst vy-
bavených měřením typu B připojených na hladinu níz-
kého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky
elektřiny a souvisejících služeb podle právního před-
pisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vy-
účtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie
a souvisejících služeb27). Od 1. dubna 2007 zasílá pro-
vozovatel distribuční soustavy takové údaje i za zákaz-
níky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž
odběrné místo je vybaveno měřením typu B a připojeno
na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého
pracovního dne následujícího měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá pro-
střednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po
provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných mís-
tech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva
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na změnu dodavatele, účastníkům trhu s elektřinou za
jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky
elektřiny a souvisejících služeb podle právního před-
pisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vy-
účtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie
a souvisejících služeb27).

27) Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termí-
nech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné
energie a souvisejících služeb.“.

21. V § 32 odst. 3 se slova „odstavcích 3 a 4“ na-
hrazují slovy „odstavcích 1 a 2“.

22. V § 32 odst. 7 se slova „plateb podle od-
stavce 2“ nahrazují slovy „podle odstavců 1 a 2“.

23. V § 32 odst. 8 se slovo „fakturaci“ nahrazuje
slovem „vyúčtování“.

24. V § 32 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstav-
ce 9 až 11.

25. V § 34 odst. 5 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 2“.

26. Příloha č. 5b zní:

„Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.
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27. Příloha č. 5c zní:
„Příloha č. 5c k vyhlášce č. 541/2005 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným da-
tem účinnosti změny dodavatele k 1. lednu 2012 pro
odběrná místa s měřením typu C se podává nejpozději
do 7. prosince 2011 a pro odběrná místa s měřením
typu A nebo B nejpozději do 19. prosince 2011. Postup
pro změnu dodavatele zahájený podle věty první se
dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným da-
tem účinnosti změny dodavatele v období od 2. ledna
2012 do 29. února 2012 se podává nejpozději do
20. prosince 2011. Takovou žádost o změnu dodavatele
operátor trhu neprodleně předá provozovateli přeno-
sové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy posoudí žádost o změnu dodava-
tele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a nejpozději do
31. prosince 2011 informuje o výsledku posouzení žá-
dosti operátora trhu. Pokud provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
změnu dodavatele přijme, operátor trhu zaregistruje
změnu dodavatele; změna dodavatele se považuje za
uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti
změny dodavatele.

3. V případě žádosti o změnu dodavatele podané
po 20. prosinci 2011, nejpozději však dne 31. prosince

2011, nebo žádosti o změnu dodavatele podané před
20. prosincem 2011, na kterou se nevztahují body 1
nebo 2, vyzve operátor trhu 1. ledna 2012 žadatele k do-
plnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu
údajů podle § 30 odst. 5 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky;
postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhláš-
ky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

4. Pro účely bodů 1 až 4 se postup pro změnu
dodavatele elektřiny považuje za zahájený v okamžiku,
kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu
dodavatele elektřiny.

Čl. III

V čl. I vyhlášky č. 468/2009 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elek-
třinou a provedení některých dalších ustanovení ener-
getického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se
body 55 a 56 zrušují.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud
jde o § 30 odst. 11, který nabývá účinnosti dnem
1. července 2012.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,

v současné době je připravována k vydání Sbírka mezinárodních smluv částka 53 obsahující sdělení MZV
o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Rozsah této částky je 1920 stran A4 a cena je stanovena na 3 376,– Kč. Částka je vyjmuta z předplatného,
tudíž nebude stávajícím předplatitelům zasílána.

Pokud máte o částku 53/2011 Sb. m. s. zájem, můžete si ji objednat vyplněním objednávkového formuláře na
www.sbirkyzakonu.cz, kliknutím na banner.

Objednávky budou přijímány do 9. prosince 2011.

Distributor Sb. m. s. – MORAVIAPRESS, a. s.
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MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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