
 

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb. 

 

Způsob zúčtování regulační energie 
 

 (1) Cena za dodanou regulační energii je  

  

a) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně regulační energie v 

příslušném směru nebo v případě regulační energie podle odstavce 2 věty první rovna ceně stanovené cenovým 

rozhodnutím Úřadu, 

 

b) pro dodávku regulační energie podle § 10 odst. 2 písm. b) stanovena postupem uvedeným v Pravidlech 

provozování přenosové soustavy. 

 

  (2) Cena regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci aktivace automaticky ovládaného 

procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy se do doby připojení k evropské platformě pro výměnu 

regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy stanoví 

cenovým rozhodnutím Úřadu. Cena kladné i záporné regulační energie dodané v dané obchodní hodině v rámci 

aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací se po připojení k evropské platformě 

pro výměnu regulační energie z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy 

stanoví postupem uvedeným v Pravidlech provozování přenosové soustavy. 

 

 (3) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:  

  

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové 

odchylky nejvyšší cena regulační energie podle § 10 odst. 2 dodané v této obchodní hodině pro vyrovnání 

záporné systémové odchylky, která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem 

podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená 

cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení 

stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,  

  

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena 

regulační energie podle § 10 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky, 

která je zúčtována a následně vypořádána mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo 

provozovatelem přenosové soustavy; je-li takto stanovená cena nižší, než cena stanovená cenovým 

rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná regulační energie pro řešení stavů 

nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.  

  

 (4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky takto:  

  

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z 

aktivované kladné regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná kladná regulační energie 

pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,  

  

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované záporné 

regulační energie; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná záporná regulační energie pro řešení stavů 

nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.  

  

 (5) Při stanovení zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky se nepřihlíží k cenám podle § 10 odst. 3. 


