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Grid kódy - historie
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Doposud probíhala harmonizace detailních p edpis  
upravujících technickou i obchodní stánku fungování trhu s 
elekt inou na dobrovolné bázi 

nap . provozní p íru ky ETSO-E (handbooks)

Integrovaný trh pot ebuje harmonizovaná pravidla

Závazné p edpisy vypracované na evropské 
úrovni grid kódy (kodexy sít )

Zvýšení konkurence – snížení bariér pro 
vstup, vyšší likvidita

Zvýšení bezpe nosti dodávek – lepší 
koordinace a spolupráce mezi PPS



Základní informace
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Na ízení 714/2009 (3. liberaliza ní balí ek)
l. 6 a l. 7 – p ijímání a novelizace
l. 8 odst. 6 – oblast úpravy

Technické p edpisy pro  fungování vnit ního trhu 
s elekt inou

ipravovány ve spolupráci EK, ACER a 
ENTSO-E 

Konzultování zú astn ných subjekt  
(„stakeholde i“) – zejména evropské 
asociace

IFIEC, Euroelectric, Europex, Efet atd.



inné Grid kódy
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a) NA ÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. ervence 2015,
kterým se stanoví rámcový pokyn pro p id lování kapacity a ízení

etížení (CACM),
b) NA ÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719 ze dne 26. zá í 2016, kterým se

stanoví rámcový pokyn pro p id lování kapacity na dlouhodobém
trhu (FCA),

c) NA ÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým
se stanoví kodex sít pro požadavky na p ipojení výroben
k elektriza ní soustav (RfG),

d) NA ÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým
se stanoví kodex sít pro p ipojení spot eby (DCC),

e) NA ÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým
se stanoví kodex sít pro požadavky na p ipojení vysokonap ových
stejnosm rných soustav a nesynchronních výrobních modul se
stejnosm rným p ipojením k elektriza ní soustav (HVDC).



ipravují se
Electricity Balancing
Emergency and Restoration
System Operations GL

Schváleny na Cross Border Commitee, ekající na schválení 
europarlamentem
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Vývoj v R
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ijetí gesce a spolugesce
Vytvo ení pracovních skupin dle kód
Implementa ní skupina
Analýza pot ebných zm n
Schvalování metodik, výjimek …
Balancing – revoluce v elektroenergetice



Díl í záv r

8

Implementace kód  je nezbytnost
Harmonizuje sektor v rámci EU

že vést k omezování národních pravomocí
Vede k zásadním zm nám



Zimní balí ek

Oficiální název: Clean Energy for All Europeans
Oficiální eský název: istá energie pro všechny Evropany –
rozvinutí r stového potenciálu Evropy
Vydala: Evropská Komise(DG ENER), 30/11/2016
Balí ek p edstavuje objemný balík legislativních návrh , z nichž se 
ERÚ v nuje vybraným návrh m revizí.

Dv  roviny zapojení ERÚ 
(1) vnitrostátní 
(2) evropská





Pro  zimní balí ek
Sou ást iniciativy „Energetická unie“ z února 2015

edcházel mu ve ejný konzulta ní proces k novému 
uspo ádání trhu s (elektrickou) energií v lét  2015 (za ú asti 
ERÚ)

í úloha EU v p echodu na istou energii, ne jen aby se 
mu p izp sobila
Snížit emise CO2 do roku 2030 nejmén  o 40 %
Spot ebitelé budou mít na trzích 
s energií v budoucnu aktivní a 
úst ední roli
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Zimní balí ek

ENERGETICKÁ UNIE



Pro  zimní balí ek
i hlavní cíle:
up ednost ovat energetickou ú innost
dosáhnout vedoucího postavení v oblasti energie z 
obnovitelných zdroj
Integrace OZE do trhu – p izp sobení trhu
Decentrální výroba

zajistit spravedlivé podmínky pro spot .
Spot ebitelská práva
Energetická chudoba
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Zimní balí ek

ENERGETICKÁ UNIE



Obsah zimního balí ku a 
id lené gesce

Zkrácený název návrhu Gesce Spolugesce
Návrh na ízení o p ipravenosti k rizik m 
v sektoru elekt iny

MPO

Revize sm rnice 2009/72/ES o 
spole ných pravidlech pro vnit ní trh 
s elekt inou 

MPO ERÚ

Revize sm rnice 2009/28/ES o 
obnovitelných zdrojích energie (REDII).

MPO ERÚ, MŽP, 
MZe

Revize na ízení . 713/2009, kterým se 
izuje Agentura pro spolupráci 

energetických regula ních orgán  

ERÚ

Revize na ízení . 714/2009 o vnit ním 
trhu s elekt inou 

MPO ERÚ



Obsah zimního balí ku a p id lené 
gesce

Zkrácený název návrhu (CZE) Gesce Spolugesce

Návrh na ízení pro správu Energetické 
unie

MPO MŽP

Zpráva Komise o cenách a nákladech 
energií v EU

ERÚ MPO

Sektorové šet ení Komise pro 
kapacitní mechanismy

ÚOHS MPO

Návrh novely sm rnice o energetické 
náro nosti budov

MPO -

Návrh novely sm rnice 2012/27/EU o 
energetické ú innosti

MPO -



Klí ové body revize sm rnice 
2009/72/ES o spole ných pravidlech 

pro vnit ní trh s elekt inou 

Práva spot ebitel  Dynamic Price Contract ( l. 11; dynamické kontrakty), 
energetická chudoba a její monitorování ( l. 29)
Kontrakty Podmínky zm ny dodavatele, srovnávací nástroje 
(kalkula ky), fakturace ( l. 18)
Agregáto i ( l. 13) Kontrakty
Demand side response ( l. 17) Prosumers a jejich zapojení do fungování 
trhu (kontakt s TSO, DSO, apod.; l. 15)
Smart metering ( l. 19-24) Právní ukotvení, vymezení podmínek.
Distribuce ( l. 31-36) Úkoly DSO, zapojení storage, demand response a 
prosumers; integrace elektromobility

enosová soustava Úkoly ( l. 51), omezení týkající se vlastnictví zdroj  
akumulace ( l. 54)
Regulátor Práva a povinnosti ( l. 59), Regionální provozní centra 
(Regional Operational Centres, ROC; l. 62)



Klí ové body revize na ízení . 
714/2009 o vnit ním trhu s 

elekt inou 
Vyrovnávání (balancing) Všichni ú astníci trhu odpov dní za odchylku 

l. 3), rovnoprávný p ístup na trh s regula ní energií ( l. 4)
Pravidla velkoobchodních trh Organizace trh  ( l. 6, 7), zú tovací 
perioda 15 minut ( l. 7), cenová omezení (max. VOLL, min. -€2000, l. 9)

ednostní p ístup do sít  pro POZE rovnocenný p ístup do sít  bez 
ohledu na technologii výrobního zdroje s výjimkou malých a existujících 
výroben 
Nabídkové zóny ( l. 13) nové nastavení procesu revize nabídkových zón

id lování kapacit a ízení p etížení ukotvení princip  a pravidel 
obsažených v kodexech sít
Principy pro regulaci PDS Týká se stanovování PV i tarif . Klade 
požadavek na pobídky pro vytvá ení chytrých sítí. Distribu ní tarify nesmí 
diskriminovat skladování elekt iny a reakci strany poptávky.



Klí ové body revize na ízení . 
714/2009 o vnit ním trhu s 

elekt inou 
Kapacitní mechanizmy Otev ení kapacitních mechanism  p eshrani ní 
spolupráci, vyjma strategické rezervy ( l. 21). 
Regionální provozní centra  (ROC) Ustanovení, organizace, funkce, 
úkoly (koordinace výpo  kapacit, spole ný model sít , a další; l. 32-44)
EU DSO European Entity for Distribution system operators ( l. 49-51). 
Úkoly: provoz a plánování sítí, integrace OZE a akumulace, digitalizace 
(chytré sít ), smart metering a další.
Sí ové kodexy Zmocn ní Komise vydávat delegované akty k p ijetí jako 
sí ové kodexy i guidelines. ( l. 54-57)



Klí ové body revize na ízení . 
714/2009 o vnit ním trhu s elekt inou 

Pravomoci ACER
• Bezpe nost dodávek výkonová p im enost a p ipravenost pro stavy 

nouze
• dozor nad novými subjekty (NEMO, ROC, aloka ní platforma apod.)
• schvalování kodex  sít
• rozhodování o podmínkách a metodikách podle kodex  sít
• Rozhodování v p ípad  v cí s regionálním (nikoliv celoevropským) 

dopadem
Struktura a vnit ní rozhodovací procesu ACER
• Vztah Rady regulátor  a pracovních skupin
• Hlasování v rad  regulátor  prostou v tšinou
• ACER m že z ídil detašovaný pracovišt  v ostatních lenských státech



Projednávání v rámci státní 
správy

Hlavní roli budou hrát pracovní skupiny MPO
ERÚ nominoval své zástupce



Návrh MPO na vytvo ení 
pracovních skupin

PS1 „Consumer“
PS2 „Distribution“
PS3 „Transmission“
PS4 „Electricity market“
PS5 „Generation adequacy“
PS6 „Risk preparedness „
PS7 „Renewable energy directive + Governance+ 
Energy Efficiency (EED)“
PS8 „Energy performance of buildings Directive
(EPBD)“

.



Projednávání legislativních návrh  
v rámci ACER a CEER

Policy Committee (PC) jako high-level skupina pro ú ely diskuze 
ACER/CEER s institucemi EU (hlavn  s EK a EP)

Na 3. zasedání PC dne 13.12.2016 byly specifikovány následující kroky:
„White papers“ – Všechny pracovní skupiny, které jsou 
reprezentovány v Policy Committee, budou navrhovat tzv. White
papers. Pracovní skupiny budou zpracovávat White papers na 
jednotlivá témata, která si samy vyberou. White papers budou 
dokumenty o rozsahu max. 4-5 stran. Pracovní podskupina EWG -
FP TF (Future Policy Task Force) již vypracovala interní dokument –
seznam témat, kterých by se mohly White papers týkat.

Spole ný tým ACER a CEER – se bude skládat z expert  NRAs a 
bude lobovat za ACER/CEER p i vyjednávání s institucemi EU 
(detailní pozice a dodatky ke specifickým ustanovením relevantních 
návrh ) 
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Pozice ERÚ k vybraným 
bod m balí ku

ERÚ souhlasí:
• Se zákazem plošné a neproporcionální regulace, která 

pok ivuje trh. Nicmén  regulátor by m l mít nástroje, jak 
cílen  zasáhnout v p ípad  selhání trhu s cílem ochránit 
spot ebitele.

• S návrhem omezit p ednostní p ístup do sít , rozší it 
odpov dnost za odchylku a up ednostnit tržní p ístup k 
redispe inku a omezování výroby. 

• S možností zm nit hranice nabídkových zón, jejichž 
nevhodné nastavení je hlavní p inou tzv. kruhových tok  
z N mecka p es eskou p enosovou soustavu. Ovšem tato 
pravomoc zm ny by m la být p edána místo Komisi 
Agentu e.



Pozice ERÚ k vybraným 
bod m balí ku

ERÚ nesouhlasí:
• S p íliš vágním návrhem rozší ení pravomocí Agentury 

umož ující potencionáln  neohrani enou pravomoc 
zasahovat do innosti regulátor . Tímto by byla ohrožena 
nezávislost evropských regulátor !

• S p edloženým návrhem Regionálních provozních center, 
který by omezil suverenitu lenských stát  v oblasti 
bezpe nosti dodávek.

• S návrhem na harmonizaci distribu ních tarif  v rámci EU. 
Provozovatelé DS se v celoevropském m ítku výrazn  
odlišují a snahy o zavedení jednotné metodiky jsou z 
hlediska správného nastavení tarif  kontraproduktivní.



Záv r
• Aniž by byla dokon ena implementace t etího 

liberaliza ní balí ku a provedeno d kladné vyhodnocení 
jeho dopad  a p ínos , Komise p edkládá další 
legislativní balík s dalekosáhlými dopady na fungování 
energetiky v EU.

• edložený návrh legislativních opat ení 
bezprecedentním zp sobem zasahuje do fungování 
vnit ního trhu s elekt inou.

• edložené návrhy posilují pravomoci Agentury v i 
národním regulátor m s potenciálem zásadním 
zp sobem zasahovat do jejich innosti. 

• ERÚ dlouhodob  prosazuje národní dimenzi a zájmy v 
energetice.


