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Svaz průmyslu předkládá stanovisko k návrhům novely tzv. zákona o POZE a tzv. energetického 

zákona. Vnímáme objektivně existující důvody pro uspíšení legislativního procesu, nicméně rádi 

bychom vyzvali předkladatele, aby s námi podstatu a záměry jednotlivých připomínek v detailu 

diskutoval. Zejména pak požadujeme diskusi u bodů, které jsou pro nás neakceptovatelné, ale kde 

sami nemáme ambice navrhnout konkrétní řešení, jež by vyžadovalo širokou politickou diskusi. 

Představené novely upravují dva zcela klíčové předpisy určující fungování celého energetického 

odvětví a rychlost vypořádání připomínek by za žádných okolností neměla negativně ovlivnit 

celkovou kvalitu připomínek. MPO v tomto ohledu nabízíme maximální součinnost a podporu. 

Zároveň bychom rádi zdůraznili, že více než 100 předložených připomínek představuje 

konsensuální stanovisko napříč širokou členskou základnou Svazu, jež zahrnuje pestrý výčet všech 

možných aktérů energetického trhu. Doporučovali bychom, aby k těmto kompromisním návrhům 

MPO přihlédlo při vypořádávání připomínek prioritně, neboť představují reprezentativní 

stanovisko průřezově za českou průmyslovou sféru. 

A. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Připomínka č. 1: 

Návrh na změnu: 

Předložený návrh zákona zavádí nový druh podporované energie, biometan. Svaz průmyslu a dopravy 
komora vnímá, že cílů zavedení podpory biometanu je více. Zcela jistě mezi ně patří plnění cíle OZE v 
sektoru dopravy (výroba tzv. „pokročilého“ biometanu a jeho dodávka do sektoru dopravy), ale stejně tak i 
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„ozelenění“ plynu v plynárenské soustavě, o kterém aktivně diskutuje především sám plynárenský sektor, a 
v neposlední řadě také konverze bioplynových stanic, která by měla přinést efektivnější využití 
vstupního/primárního paliva. Současně SP ČR vnímá, že z celkového objemu vyrobeného biometanu lze 
realisticky očekávat cca 60 % v podobě „pokročilého“ biometanu a zbytek v podobě biometanu „první 
generace“. A také jsme si vědomi, že elektřina a plyn v řadě způsobů jejich konečného užití jsou si 
konkurenčními médii. 

Předložený návrh předpokládá financování provozní podpory biometanu ze státního rozpočtu. V rámci 
Svazu průmyslu proběhla diskuse, zda, s ohledem na výše uvedené cíle a způsob financování provozní 
podpory elektřiny z OZE (částečně z plateb koncových spotřebitelů elektřiny a částečně z finančních 
prostředků ze státního rozpočtu), je navržený způsob financování provozní podpory biometanu pouze ze 
státního rozpočtu ten správný. Existuje více variant financování, než jen ze státního rozpočtu. Například 
financování „sektorem dopravy“, když je jedním z cílů podpory biometanu plnění cíle OZE v sektoru 
dopravy. Nebo také financování prostřednictvím platby za spotřebu zemního plynu, obdobně, jako je tomu 
v elektřině. V neposlední řadě řešením může být kombinace způsobů a zdrojů financování, které jsou 
zmíněny výše. 

Přestože se v rámci SP ČR nedospělo k jasnému závěru, jaký způsob financování provozní podpory 

biometanu je ten optimální, požadujeme, aby předkladatel zvážil a vyhodnotil různé možnosti financování 

provozní podpory biometanu s cílem vybrat ten nejefektivnější, který bude odpovídat cílům uvedeným 

v prvním odstavci (OZE v dopravě, ozelenění plynu, efektivnější využití primárního paliva), a podle výsledku 

upravil návrh zákona v oblasti financování provozní podpory biometanu.  

Připomínka č. 2: 

Návrh na změnu: 

Ještě do konce letošního roku bude v Úředním věstníku EU publikována revidovaná směrnice o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že novela zavádí nové schéma podpory energie 

z OZE od roku 2021, je zapotřebí zajistit již v rámci této novely k termínu zavedení nových podpor plný 

soulad zejména definic a požadavků na podporu OZE s novou směrnicí EU. V opačném případě by vznikla 

značná nejistota ohledně udržitelnosti podpory a výsledkem by mohly být i uvízlé investice. Nové směrnici 

by bylo vhodné do určité míry přizpůsobit i rozsah podpory. Konkrétní návrhy jsou součástí zásadních 

konkrétních připomínek.  

Připomínka č. 3: 

Návrh na změnu: 

Novela energetického zákona by měla být alespoň v měněných částech uvedena do souladu s revidovanou 

směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která by měla být schválena ještě v letošním 

roce. Nedávalo by smysl dělat změny, které budou muset být v rámci transpozice této směrnice opět 

měněny. Jedná se zejména o definici podpůrných služeb (§ 2 odst. 2 písm. a) bod 8.), definici ukládání 

elektřiny a akumulačního zařízení ((§ 2 odst. 2 písm. a) body 25. a 26.) a dále o podmínky jejího vlastnictví 

provozovatelem přenosové soustavy (§ 24 odst. 12 a 13) a provozovatelem distribuční soustavy (§ 25 odst. 
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14 a 15). Alternativou je problematiku akumulace z novely zcela vypustit a řešit komplexně v rámci 

transpozice revidované směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. 

Připomínka č. 4: 

Návrh na změnu: 

Pokud ministerstvo počítá s využitím strategické rezervy, bude potřeba uvést příslušná ustanovení 

energetického zákona do souladu s připravovaným nařízením o vnitřním trhu s elektřinou. Úprava navržená 

v novele energetického zákona je ve vztahu k uvedenému nařízení, které bude s vysokou pravděpodobností 

schváleno ještě do konce letošního roku, víceméně nefunkční a nebude možné ji prakticky využít.  

Připomínka č. 5: 

Návrh na změnu: 

Do určité míry chápeme problém kolem uskladnění plynu na severní Moravě. Jeho řešení by ovšem mělo 

být jasně časově ohraničené po nezbytně nutnou dobu, mělo by co nejméně narušit trh s plynem a nesmí 

vést k neúměrnému profitu některých účastníků trhu s plynem na úkor ostatních. Navržená úprava je podle 

našeho názoru v tomto smyslu zcela nedostatečná, když vůbec neřeší výši úhrady za využívání vyhrazeného 

zásobníku plynu, neřeší vlastnictví plynu a tudíž ani způsob, jakým se plyn dostane na trh atd. Rovněž 

doporučujeme zvážit opatření, která by eliminovala případné negativní dopady práva provozovatele 

zásobníku plynu nakupovat a prodávat plyn spolu s prodejem skladovací kapacity. 

Připomínka č. 6: K novelizačnímu bodu 20, § 2k odst. 4 

Návrh na změnu: 

Považujeme za vhodné již v rámci této novely energetického zákona řešit možnost kontroly rozúčtování 

tepla mezi konečné spotřebitele. V současné době není stanoven žádný úřad, který by byl oprávněn 

rozúčtování tepla přezkoumat, přitom se může z pohledu rodinných rozpočtů jednat o značné částky a 

soudní ochrana je značně těžkopádná. Pokud je snaha řešit spory zákazníků v postavení spotřebitele 

mimosoudně, mělo by se to jednoznačně týkat i problematiky rozúčtování tepla. 

Připomínka č. 7: K části II čl. III – vazba mezi výrobním modulem a provozovnou 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme v rámci zákona vymezit/jednoznačně upravit, jaká je vazba mezi výrobním modulem podle 

přímo použitelného evropského právního předpisu, výrobním zdrojem zaváděným touto novelou a 

provozovnou, kterou uvádí žadatel o licenci na výrobu elektřiny v rámci své žádosti (viz např. § 7). 

Připomínka č.8: K otázce oprávněných nákladů spojených s připojením výrobny biometanu 
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Návrh na změnu: 

Návrh novely se nezabývá otázkou úhrady a podpory oprávněných nákladů spojených s připojením výrobny 

biometanu k přepravní nebo distribuční soustavě. Například náklady připojení výrobny vzdálené pouhý 

kilometr od distribuční nebo přepravní trasy se budou pohybovat v řádu 5 a více milionů Kč a budou tak 

představovat podstatnou položku v kalkulaci investora. Požadujeme, aby pro tyto investiční náklady byly 

vyhrazeny dotační prostředky. Pokud cílem tohoto zákona není zabývat se investiční podporou a není jasné, 

zda investiční podpora vypsána bude, bylo by vhodné umožnit ERÚ pokrýt tyto náklady alespoň v provozní 

podpoře. Bez podpory připojení do sítě bude pravděpodobně kýžený efekt podpory významně snížen a 

bude jen stěží možné zajistit závazky České republiky v oblasti cílů EU pro energii z OZE v roce 2030. 

Hrazení oprávněných nákladů na připojení je stanoveno vyhláškou č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení 

k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se 

stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Stávající znění vyhlášky 

přisuzuje úhradu nákladů připojení výrobny plynu k nadřazené soustavě žadateli, tedy investorovi výrobny. 

Zůstává otázkou, zdali náklady na připojení mohou být hrazeny z investiční podpory (srov. např. výzvu 

č. 01_18_187: „Nízkouhlíkové technologie – d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě“). 

Připomínka č. 9: K novelizačnímu bodu 15, § 8a odst. 2 písm. b) 

Požadujeme vysvětlit níže zvýrazněnou navrhovanou úpravu v § 8a odst. 2 písm. b). 

„b) ostatními údaji uvedenými v § 8 odst. 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku licence, kdy budou tyto údaje 

převedeny z veřejné části do části neveřejné.“ 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaký je důvod omezení zveřejnění po uplynutí čtyř let ode dne zániku licence, když obdobné 

evidence (např. obchodní rejstřík) obsahují i historii údajů bez jakýchkoliv omezení. Jaký údaj z evidence je 

považován za natolik citlivý, aby byl tímto způsobem chráněn? 

B. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

Připomínka č. 1: K § 1 odst. 2 písm. b) a písm. d) – čl. I novelizační bod č. 4 

Návrh na změnu: 

Věcný obsah textu § 1 odst. 2 písm. b) a písm. d) se překrývá v důsledku úpravy cíle podílu OZE na spotřebě 

energie (změna z primárních energetických zdrojů na konečnou spotřebu v odst. 2 písm. b). Navrhujeme 

úpravu příslušných ustanovení. 

Úplné znění ustanovení 

Prozatím se nenavrhuje konkrétní úprava, bude doplněna v závislosti na podobě navrhovaného řešení. 

Odůvodnění 
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Navrhovanou úpravou dochází k překryvu obsahu cílů v dvou odstavcích b) a d). Kdy oba cíle jsou nově 

stanoveny s cílem zajištění zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. 

Připomínka č. 2: K § 2 odst. 1 písm. a), část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést definici do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE (doplnit 

nový novelizační bod za bod 5.) s účinností  od 1.1.2021: 

Úplné znění ustanovení 

a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie 

slunečního záření (termální i fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie 

vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu 

z čistíren odpadních vod a energie bioplynu 

Odůvodnění 

Uvedení definice OZE do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE. 

Připomínka č. 3: K § 2 odst. 1 písm. b), část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést definici do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE (doplnit 

nový novelizační bod za bod 5.) s účinností od 1.1.2021. 

Úplné znění ustanovení 

b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování ze 

zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, z lesnictví a souvisejících 

odvětví a z rybolovu a akvakultury, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a včetně 

rostlinných a živočišných látek, jakož i biologicky rozložitelná část odpadů, průmyslového a 

komunálního odpadu včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu, 

Odůvodnění 

Uvedení definice OZE do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE. 

Připomínka č. 4: K § 2 odst. 1 písm. k) - Část I. čl I. nový novelizační bod č. 9 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 9, který zní: 

„9. V § 2 se v písmeni k) na konec ustanovení doplňují slova: „stanovená Úřadem,“.“. 

Dosavadní novelizační body 9 až 193 se přečíslují jako 10 až 194. 
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Úplné znění ustanovení 

„k) zeleným bonusem na teplo finanční částka na podporu výroby tepla podle tohoto zákona určená 

výrobcům tepla, stanovená Úřadem,“ 

Odůvodnění 

Doporučujeme doplnit zpřesnění definice zeleného bonusu na teplo analogicky jako v ostatních 

ustanoveních tohoto zákona, kdy je vždy v příslušných částech specifikováno, že je podpora stanovena 

úřadem. 

Připomínka č. 5: K § 2 odst. 1 písm. o) 

Návrh na změnu: 

o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravy úpravu na biometan, nebo zařízení 

k úpravě bioplynu na biometan, 

Odůvodnění 

Za výrobnu biometanu je nutno také považovat samotné zařízení k úpravě bioplynu na biometan, které 

může provozovat jiná osoba než ta, která vyrábí bioplyn. Vedle toho se navrhuje též formální úprava textu. 

Připomínka č. 6: K § 2 odst. 1 písm. r) 

Návrh na doplnění nového ustanovení: 

r) výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu,  

Odůvodnění 

V návaznosti na definice ostatních výrobců (elektřiny a tepla) je třeba doplnit i tuto definici, která se v textu 

zákona často používá. 

Připomínka č. 7: K § 2 odst. 1 písm. y) - Část I. čl I. 

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést definici odpadního tepla do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie 

z OZE (novelizační bod 13.) s účinností od 1.1.2021 – nahradit následujícím zněním. 

Úplné znění ustanovení 

y) odpadním teplem nebo chladem teplo nebo chlad nevyhnutelně vzniklé jako vedlejší produkt v 

průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v terciárním sektoru, kde byl nebo bude použit 

proces kombinované výroby elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií bez využití rozptýlily do 

vzduchu nebo vody,“ 
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Odůvodnění 

Uvedení definice OZE do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE. 

Připomínka č. 8: K § 2 odst. 1 písm. z), část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme doplnit novou definici energie okolního prostředí v souladu s revidovanou směrnicí o podpoře 

OZE (nový novelizační bod za bod 13.) s účinností od 1.1.2021. 

Úplné znění ustanovení 

z) energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie nahromaděná v prostředí 

vymezeném určitými hranicemi, která může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, 

nebo v povrchových nebo odpadních vodách. 

Odůvodnění 

Uvedení definice OZE do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE. 

Připomínka č. 9: K § 2 odst. 2 písm. a) až c) – Část I. čl. I novelizační bod č. 6 

Návrh na změnu: 

„6. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, schopná samostatného provozu a uvedená do 

provozu samostatně, 

b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj využívající k výrobě elektřiny energii větru, energii slunečního 

záření, geotermální energii nebo energii vody,  

c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování biomasy, skládkového 

plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, schopná samostatného provozu a uvedená do provozu 

samostatně, 

b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj využívající k výrobě elektřiny energii větru, energii slunečního 

záření, geotermální energii nebo energii vody,  

c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování biomasy, skládkového 

plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního plynu nebo zdroj elektřiny využívající vysokoúčinnou 
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kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava v rámci novelizačního bodu v § 2 odst. 2 písm. a) nemusí komplexně řešit všechny různé 

varianty uvádění výroben resp. zdrojů elektřiny do provozu. Lze uvažovat například situace, kdy jsou 

společně uvedeny do provozu dvě kogenerační jednotky, schopné samostatného provozu v rámci jedné 

výrobny. Z tohoto důvodu doporučujeme zpřesnění navrhované úpravy.  

V případě písmene c) pak navrhovaná úprava zužuje definici palivového zdroje a zcela pomíjí některé druhy 

kombinované výroby elektřiny a tepla (např. uhlí a plyn) z tohoto důvodu je navrhováno rozšíření 

novelizačního bodu i o zdroje elektřiny využívající vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. 

Připomínka č. 10: K § 2 odst. 2 písm. d) – Část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést definici modernizace do souladu s revidovanou směrnicí o podpoře OZE (novelizační bod 

14.) s účinností od 1.1.2021. 

Úplné znění ustanovení 

d) modernizací obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplnou nebo částečnou výměnu úplné nebo částečné 

nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení s cílem za účelem nahradit instalovaný výkon 

náhrady instalovaného výkonu nebo zvýšit účinnost zvýšení účinnosti nebo instalovaný výkon 

instalovaného výkonu výrobny elektřiny, 

Odůvodnění 

Uvedení definice OZE do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře využití energie z OZE. 

Připomínka č. 11: K § 2 odst. 2 písm. e) – Část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme vypustit definici aukce nebo alternativně tuto definici dopracovat ve smyslu odůvodnění 

(novelizační bod 14.) 

Odůvodnění 

Domníváme se, že definice aukce není nezbytná, neboť sám zákon popisuje, jak budou aukce probíhat atd. 

Pokud už by měla být definice uvedena, pak nemůže být tak vágní a všeobjímající, jak je navrženo. Není 

zřejmé, co je „efektivní přidělení podpory“, navíc tuto definici mohou splnit i jiné způsoby než právě aukce. 

Definice by měla být zpřesněna tak, aby vystihovala v zákonu popsaný proces. 
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Připomínka č. 12: K § 3 odst. 3 písm. d), k § 3a odst. 4 a odst. 5 – čl. I novelizační bod č. 17 

(původně č. 15) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 17 takto: V § 3 odst. 3 se na konci tohoto odstavce tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se slova „, s cílem minimalizovat náklady na celkovou výši podpory na dosažení cílů 
podle § 1 odst. 2.“ a v § 3a se v odst. 4 za slova „v provozu“ doplňují slova „s rozlišením na podporu 
elektřiny, tepla a biometanu“ a doplňuje se nový odst. 5 následujícího znění: “ Úřad stanoví rozsah a výši 
podpory včetně referenční ceny podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Novelizační bod č. 17 tedy zní: 

„ 17.  V části první hlava II včetně nadpisu zní: 

„HLAVA II 

ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

§ 3 

(1) Návrh Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu (dále jen „Integrovaný plán“) podle 
Nařízení o správě energetické unie vypracovává ministerstvo. Integrovaný plán schvaluje vláda. 

(2) Integrovaný plán zahrnuje také cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny a tepla 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.  

(3) Vláda nařízením stanoví v souladu s Integrovaným plánem na období alespoň tří let  

a) druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného výkonu 
výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které 
budou předmětem podpory, 

b) maximální výši finanční jistoty a její formu v případě aukce, 

c) vymezení druhů podporovaných zdrojů energie, pro které bude platit  

1. povolení stavby výrobny elektřiny, jako podmínka pro účast v aukci, 

2. společná aukce pro nové výrobny elektřiny a pro modernizované výrobny elektřiny,  

3. podpora pro samostatný zdroj elektřiny, 

d) dobu trvání podpory elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu a dobu trvání podpory tepla 
pro zachování výroben tepla v provozu, 

s cílem minimalizovat náklady na celkovou výši podpory na dosažení cílů podle § 1 odst. 2. 

 (4) Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 3 nejpozději 12 měsíců před prvním 
rokem období, pro které se podmínky a hodnoty stanoví. Pro následující období vláda nařízením 
každoročně doplňuje hodnoty a podmínky podle písmene a) až d), pro kalendářní roky, pro které nebyly 
stanoveny, tak aby byly podmínky a hodnoty stanoveny vždy na období minimálně tří let.  

(5) Právo na podporu elektřiny, podporu tepla a podporu biometanu pro výrobny elektřiny, výrobny 
tepla a výrobny biometanu, které budou uvedené do provozu od 1. ledna 2021 nebo pro výrobny elektřiny, 
kde bude provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2021, a právo na podporu elektřiny pro 
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zachování výrobny elektřiny v provozu a právo na podporu tepla pro zachování výrobny tepla v provozu se 
podle tohoto zákona vztahuje na podporované zdroje uvedené v nařízení vlády podle odstavce 3.  

(6) Stanoví-li nařízení vlády podporu pro zdroj elektřiny, použijí se ustanovení tohoto zákona upravující 
práva a povinnosti výrobce elektřiny včetně postupů pro uplatnění a čerpání podpory ve vztahu k výrobně 
elektřiny ke zdroji elektřiny obdobně. 

 

§ 3a 

(1) Operátor trhu měsíčně do 15. dne následujícího měsíce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny, a 
počtu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 
2021, a jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném nebo energetickém výkonu, v členění podle 
jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora trhu 
registrována podpora.  

(2) Pokud souhrnný instalovaný elektrický výkon pro výrobny elektřiny, které nejsou předmětem 
aukce, nebo tepelný výkon pro výrobny tepla nebo energetický výkon pro výrobny biometanu v členění 
podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný operátorem trhu dosáhl 
pro  

a) výrobny elektřiny, které byly uvedeny do provozu,  

b) výrobny elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny,  

c) výrobny tepla, které byly uvedeny do provozu, nebo 

d) výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu, 

souhrnné hodnoty výkonu stanovené nařízením vlády v členění podle jednotlivých druhů podporovaných 
zdrojů za celé vymezené období, elektřina, teplo nebo biometan vyrobený ve výrobnách elektřiny, 
výrobnách tepla nebo výrobnách biometanu, uvedené do provozu od 1. dne pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu, nejsou 
předmětem podpory podle tohoto zákona. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny 
biomentanu, na kterou bylo vydáno povolení stavby nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o 
provedení stavby výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biomentanu před zveřejněním informace 
ze strany operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2 a u které bude provedena 
modernizace výrobny elektřiny nebo která bude uvedena do provozu do 2 let od zveřejnění informace 
operátorem trhu podle odstavce 1.  

(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup předpokládanou výši finančních 
prostředků na investiční a provozní podporu na následující tři roky s rozlišením na podporu elektřiny, tepla 
a biometanu. 

(5) Úřad stanoví rozsah a výši podpory včetně referenční ceny podle tohoto zákona v cenovém 

rozhodnutí.“ 

Úplné znění ustanovení § 3 odst. 3 písm. d): 

„d) dobu trvání podpory elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu a dobu trvání podpory tepla 

pro zachování výroben tepla v provozu, s cílem minimalizovat náklady na celkovou výši podpory na 
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dosažení cílů podle § 1 odst. 2.“. 

Úplné znění ustanovení § 3a odst. 4: 

„(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup předpokládanou výši finančních 
prostředků na investiční a provozní podporu na následující tři roky s rozlišením na podporu elektřiny, 
tepla a biometanu.“ 

Úplné znění ustanovení § 3a odst. 5: 

„(5) Úřad stanoví rozsah a výši podpory včetně referenční ceny podle tohoto zákona v cenovém 
rozhodnutí.“ 

 

Odůvodnění 

Integrovaný plán podle Nařízení o správě energetické unie bude obsahovat mimo jiné podíl obnovitelných 

zdrojů energie pro naplnění závazného cíle a příspěvku České republiky k podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii. Nařízením vlády pak bude v zásadě nastaven 

způsob, jakým bude tohoto cíle dosaženo, pro následující období alespoň tří let. Při konstrukci nastavení 

systému podpory / stanovení druhů podpory apod., by měl být brán v zřetel i požadavek na cíl minimalizace 

nákladů na celkovou výši podpory. Z tohoto důvodu navrhujeme vymezit na úrovni zákona, že by mělo být 

jedním z cílů nařízení minimalizovat náklady na celkovou výši podpory na dosažení klimatických cílů 2030. 

Z tohoto důvodu navrhujeme rozšíření § 3 odst. 3.   

Dále vzhledem ke konstrukci zákona, který v sobě zahrnuje podporu tří forem energie, (elektřina, plyn a 

teplo), jejichž podpora může být kryta rozdílnými zdroji financování, se jeví jako vhodné rozšířit členění 

zveřejňovaných údajů o předpokládané výši prostředků na investiční a provozní podporu s rozlišením na 

podporu elektřiny, tepla a biometanu. Tak, aby byly patrná výše finančních prostředků pro jednotlivé 

podporované formy energie – elektřina, plyn a teplo. Tuto úpravu navrhujeme promítnout v § 3a odst. 4. 

V rámci navrhované novely zákona je v jednotlivých novelizačních bodech vypuštěno bez náhrady 

ustanovení, že rozsah a výše příslušné podpory (z obnovitelných zdrojů, KVET, teplo atd.) stanoví Úřad 

podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí. Předpokládáme, že nebylo záměrem zákonodárce zcela 

vyjmout toto ustanovení ze zákona a zvolit jiný postup, kterým bude Úřad postupovat. Z tohoto důvodu se 

jeví jako optimální upravit tento postup pro všechny druhy a typy podpory v rámci jednoho ustanovení 

zákona. Navrhujeme vzhledem k nové konstrukci zákona výše uvedené ustanovení doplnit v rámci § 3a 

odst. 5.  

Připomínka č. 13: K § 3b – čl. I nový novelizační bod č. 18 (původně č. 16) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 18 pro znění zákona účinné od 1. ledna 2021, který zní: 

„18. Nově vkládaný § 3b zní: 
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„§ 3b 

Podpora elektřiny a formy podpory elektřiny 

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje prostřednictvím 

a) investiční podpory nebo 

b) provozní podpory. 

(2) Investiční podpora se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských 

finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise 

skleníkových plynů. 

(3) Investiční podpora elektřiny se vztahuje na výstavbu a modernizaci výrobny elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na území 

České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. 

(4) Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje formou podle § 8 odst. 1.“.“ 

Dosavadní novelizační body 18 až 195 se přečíslují jako 19 až 196.“ 

Úplné znění ustanovení 

„§ 3b 

Podpora elektřiny a formy podpory elektřiny 

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje prostřednictvím 

a) investiční podpory nebo 

b) provozní podpory. 

(2) Investiční podpora se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských 

finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise 

skleníkových plynů. 

(3) Investiční podpora elektřiny se vztahuje na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na území České republiky s 

minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. 

(4) Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje formou podle § 8 odst. 1.“ 
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Odůvodnění 

Navrhujeme sjednocení přístupu k různým formám podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a 
podpory tepla tak, aby v zákoně byly komplexně řešeny možné formy podpory, (tj. i formy podpory, které 
jsou popsány např. pouze v důvodové zprávě), tj.: 

 provozní podpora elektřiny, která je upravena v § 4 a souvisejících ustanoveních,  

 investiční podpora, základní podmínky pro investiční podporu jsou obdobně jako v případě tepla 
upraveny v tomto novelizačním bodě. 

Bez doplnění tohoto novelizačního budu lze dovodit výklad, že u podpory elektřiny nejsou přípustné 

investiční podpory (přestože důvodová zpráva je zmiňuje), protože u tepla jako formy podpory je uvedena 

investiční podpora a provozní podpora, ale hlava III v případě podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné KVET v jednotlivých ustanoveních obsahuje pouze provozní podporu. 

Připomínka č. 14: K § 4 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 19 (původně č. 16) 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 19, který zní: 

„19. V názvu § 4 se doplňují slova „ Provozní“.“. 

Úplné znění ustanovení 

Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů“. 

Dosavadní novelizační body 19 až 196 se přečíslují jako 20 až 197. 

Odůvodnění 

V návaznosti na připomínku k části I. čl. I bod č. 20, na základě které se jsou specifikovány formy podpory 

elektřiny v členění na investiční a provozní podporu, je navrženo zpřesnění v rámci tohoto nového 

novelizačního bodu, kterým je specifikováno, že ustanovení § 4 se týká provozní podpory elektřiny. 

Obdobně je navrhovaná úprava § 5 a § 6 viz připomínku k části I. čl. I novelizační body č. 23 a 43. 

Připomínka č. 15: K § 4 odst. 2 – část I. čl. I novelizační bod č. 23 (původně č. 19) 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 23 následujícím způsobem: 

„23.  V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny uvedených do provozu od 

1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii 

vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, energii větru, energii slunečního záření a 

skládkového nebo kalového plynu.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve 

výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo 

nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační 

soustavě České republiky. V případě výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 



14 
 

podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii vody ve 

výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, energii větru, energii slunečního záření a kalového 

plynu.“ 

Odůvodnění 

Lze konstatovat, že nově navrhovaná konstrukce zákona předpokládá, že zákon definuje možné nástroje 

podpory, které jsou k dispozici pro podporu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie v zásadě na 

období 2020 až 2030 (období odpovídající klimatickým cílům Evropské unie do roku 2030). Vláda pak svým 

nařízením stanoví pro dané období (alespoň 3 let), které nástroje a pro které druhy podporovaných zdrojů 

využije (při přípravě nařízení však bude omezena ustanovením tohoto zákona). 

Navrhovaný novelizační bod však zcela nesystematicky vyjímá jeden z obnovitelných zdrojů energie. 

Rozumíme záměrům zákonodárce, který předjímá, že podpora zdrojů využívajících sluneční záření bude 

případně poskytována prostřednictvím investiční dotace. Významnou nevýhodou zvoleného postupu je 

fakt, že v případě, kdy by v budoucnosti (prakticky až do roku 2030) došlo k přehodnocení přístupu, bude 

nutné opětovně novelizovat zákon. Přičemž je však nezbytné zdůraznit, že samotná úprava § 4 odst. 2 

neznamená, že daný typ obnovitelného zdroje musí být i podporován. Samotné rozhodnutí o tom, zdali 

bude možné vypsat provozní podporu pro jednotlivý typ obnovitelného zdroje, bude závislý na nařízení 

Vlády. Z těchto důvodů doporučujeme, uvést úplný výčet obnovitelných zdrojů, na které se provozní 

podpora může vztahovat a ponechat na rozhodnutí vlády, aby určila, pro které obnovitelné zdroje se 

provozní podpora bude vztahovat. 

V rámci tohoto novelizačního bodu je pak dále provedeno správnější řazení výčtu jednotlivých druhů 

energií, stávající textace umožňovala výklad textu, že hodnota 10 MW se vztahuje jak k energii vody, tak i 

k větru. 

Pokud se týče návrhu na odstranění skládkového plynu, pak platný zákon o odpadech zakazuje ukládat na 

skládky od roku 2024 směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené 

prováděcím právním předpisem. Nelze tedy očekávat, že by v roce 2021 byly uváděny do provozu nové 

skládky na odpad s produkcí skládkového plynu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/851, kterou 

se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, navíc po členských státech požaduje, aby do 31. prosince 2023 

byl biologický odpad buď tříděn a recyklován u zdroje, nebo podléhal tříděnému sběru a nebyl směšován s 

ostatními druhy odpadů. Směsný komunální odpad by tudíž měl od 1. ledna 2024 obsahovat nesrovnatelně 

menší podíl biologicky rozložitelné složky umožňující vznik skládkového plynu, jehož využití už nebude 

efektivní. Revidovaná směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů energie v čl. 3 odst. 3 

požaduje, aby režimy podpory byly koncipovány s řádným přihlédnutím k hierarchii způsobů nakládání 

s odpadem (viz § 9a zákona o odpadech). Vzhledem k tomu, že skládkování představuje nejhorší možnost 

nakládání s odpadem, neodpovídá návrh podpory skládkového plynu ustanovení směrnice. 

Připomínka č. 16: K § 5 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 32 (původně č. 28) 

Návrh na změnu: 
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Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 32, který zní: 

„32. V názvu § 5 se doplňuje slovo „ Provozní“.“. 

Úplné znění ustanovení názvu § 5 

„Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů“. 

Dosavadní novelizační body 32 až 197 se přečíslují jako 33 až 198.“ 

Odůvodnění 

Obdobně jako v případě připomínky k části I. čl. novelizační bod č. 19, je upřesněno, že se ustanovení týká 

provozní podpory.  

Připomínka č. 17: K § 6 odst. 4 písm. e) – část I. čl. I novelizační bod č. 39 (původně č. 34) 

Návrh na změnu: 

Navržená podoba je pro SP ČR neakceptovatelná a žádáme MPO o ponechání prostoru pro nalezení 

efektivního řešení. Navrhujeme upravit novelizační bod č. 39 tak, aby umožnil na jedné straně zabránit 

rozpadu účinných soustav zásobování tepelné energie, které mají být podle směrnice EP a Rady č. 

2012/27/EU i revidované směrnice o podpoře OZE rozšiřovány. Na straně druhé však musí být ustanovení 

prakticky uplatnitelné, nediskriminační a umožňující i případný řízený/cílený rozpad účinné soustavy jejím 

provozovatelem.  

Úplné znění ustanovení 

Prozatím se nenavrhuje konkrétní úprava, bude doplněna v závislosti na podobu navrhovaného řešení. 

Odůvodnění 

Přestože vnímáme jako zásadní nutnost navýšení ochrany účinných soustavy zásobování tepelnou energií 

(nutnosti zabránit jejich rozpadu), tak se domníváme, že navrhované znění není vhodně upraveno, a to 

zejména z následujících důvodů: 

1. Takovéto ustanovení odporuje základnímu principu na rovný přístup k provozní podpoře pro 
stejné zdroje tepelné energie, což je protiprávní.   

2. Je možný výklad, že v případě, kdy se odpojí jakýkoliv odběratel, ztratí nárok na podporu i 
vysokoúčinný KVET připojený k této soustavě. 

3. V některých případech může mít sám provozovatel účinné soustavy zájem o řízený částečný 
rozpad účinné soustavy (např. v situaci, kdy je vhodnější některé periferní částí, zásobovat 
jiným způsobem), tedy není vhodné ustanovit zákaz plošně. 

4. Ustanovení neřeší případy, kdy si odběratel tepelné energie zvolí tzv. „jednosložkovou cenu 
tepla“, z účinné soustavy neodebere žádné teplo a bude si moci zřídit výrobnu elektřiny z 
vysokoúčinné KVET. 

5. Může rovněž sloužit ke konzervaci neefektivních soustav centrálního zásobování teplem. 
6. Způsobuje aplikační a výkladové problémy ve vztahu ke slovu „odpojí“. 
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V rámci zvoleného řešení je dále vhodné zajistit (nad rámec výše uvedeného) nediskriminační přístup i pro 

ostatní možné formy podpory, které nahradí odběr tepla z účinné soustavy (částečně je již řešeno jiným 

ustanovením tohoto zákona, tj. problematika tepelných čerpadel a solárních kolektorů. 

 

Připomínka č. 18: K § 6 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 93 (původně č. 34) 

Návrh na změnu: 

„39. V názvu § 6 se doplňuje slovo „ Provozní“.“ 

Úplné znění ustanovení názvu v § 6 

„Provozní podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“. 

Dosavadní novelizační body 39 až 198 se přečíslují jako 40 až 199.“ 

Odůvodnění 

Obdobně jako v případě připomínky k části I. čl. novelizační bod č. 19, je upřesněno, že se ustanovení týká 

provozní podpory. 

Připomínka č. 19: K § 6a odst. 3 písm. c) – část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

c) z bioplynu pouze pokud bioplyn vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je travní porost nebo cíleně 

pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno využití stanovené prováděcím předpisem alespoň 50% 

vzniklého tepla výrobna elektřiny splňuje požadavky na minimální účinnost ve využití primární energie 

bioplynu stanovené prováděcím právním předpisem; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla 

výrobny elektřiny se přitom do využitého tepla nezapočítává; způsob vykazování množství travního 

porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní 

předpis. 

Odůvodnění 

Původně navržený text umožňuje různý výklad. Mělo by být jednoznačně stanoveno, že požadavek využití 

50 % tepla  se vztahuje k veškerému vyrobenému teplu v bioplynové stanici, přičemž za využité teplo se 

nepovažuje teplo spotřebované pro ohřev fermentoru a další vlastní technologickou spotřebu výrobny 

elektřiny. Protože je u podpory tepla pro zachování výrobny tepla v provozu v 25a odst. 1 jednou z 

podmínek splnění minimální účinnosti užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem, tak by měl 

být použit stejný způsob a stejný prostředek pro nastavování podmínek podpory i pro zachování výrobny 

elektřiny. 

Připomínka č. 20: K § 9a odst. 2 – část I. čl. I novelizační bod č. 56 (původně č. 50) 
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Návrh na změnu: 

„50.  Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 9a 

Aukční bonus 

(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu. 

(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3 ve výši podle 
smlouvy uzavřené podle § 10c. ve výši podle smlouvy uzavřené podle § 10c.        

(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot 

podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„§ 9a 

Aukční bonus 

(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu. 

(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3 ve výši 
podle smlouvy uzavřené podle § 10c. ve výši podle smlouvy uzavřené podle § 10c.        

(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot 

podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme zpřesnění novelizačního bodu tak, aby bylo jednoznačné, jakou výši aukčního bonusu bude 

operátor trhu hradit, tj. ve výši podle uzavřené smlouvy mezi Ministerstvem a výrobcem. 

Připomínka č. 21: K § 10a, § 10b, § 10c a § 10d – část I. čl. I novelizační bod č. 57 (původně 

č. 51) 

Návrh na změnu: 

„57. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 10a 

Vyhlášení aukce 

(1) Ministerstvo v souladu nařízením vlády podle §3 odst. 3 zákona vyhlašuje aukci na podporu 

elektřiny způsobem umožňujícím dálkový přístup a stanoví zejména: 

a) lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než dva měsíce od vyhlášení aukce, 

b) náležitosti nabídky, 

c) druh podporovaného zdroje, 
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d) celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben elektřiny 

využívajících podporovaný zdroj energie,  

e) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny, 

f) formu a způsob podání nabídek,  

g) výši finanční jistoty, její formu a způsob jejího prokázání,  

h) koncept smlouvy o zajištění podpory z aukce, 

i) podmínky hodnocení nabídek v případě rovnosti nabízené referenční ceny v případě obnovitelných zdrojů 

nebo aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných 

zdrojů při překročení celkového soutěženého instalovaného výkonu, nebo v případě, že mezní nabídka v 

součtu s dalšími úspěšnými nabídkami přesahuje celkový soutěžený instalovaný výkon.  

(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce stanovit další podmínky, zejména maximální referenční 

cenu v případě obnovitelných zdrojů nebo maximální výši aukčního bonusu v případě vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.  

(3) Ministerstvo může aukci zrušit. 

(4) Pokud ministerstvo aukci zruší z důvodu, že nabídku předložili méně než čtyři předkladatelé 

nabídky, poskytuje se podpora, poskytuje se podpora má předkladatelům nabídky právo na podporu  ve 

formě zeleného bonusu na elektřinu podle § 9 ; výkonová omezení podle § 9 odst. 4 se nepoužijí.  

 (5) Nestanoví-li ministerstvo ve vyhlášení aukce jinak, nelze podanou nabídku odvolat po uplynutí 

lhůty určené ve vyhlášení aukce pro podání nabídky.   

(6) Podmínkou pro přijetí nabídky do aukce je prokázání první části finanční jistoty podle podmínek 

vyhlášení aukce.  

§ 10b 

Hodnocení nabídek 

(1) Hodnocení nabídek provádí ministerstvo. 

(2) Ministerstvo může prováděním úkonů při hodnocení nabídek pověřit komisi, kterou za tímto 

účelem jmenuje. Úkony komise se považují za úkony ministerstva.  

(3) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. 

Ministerstvo bezodkladně vyrozumí předkladatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. 

(4) Ministerstvo provádí hodnocení ve dvou krocích. Prvním je vstupní vyhodnocení, zda podaná 

nabídka obsahuje požadované náležitosti a splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení aukce a zda 

předkladatel nabídky doložil prokázání první části finanční jistoty. Vstupní vyhodnocení bude provedeno po 

lhůtě pro podání nabídky. Neobsahuje-li podaná nabídka požadované náležitosti nebo má jiné vady, 

ministerstvo vyzve překladatele nabídky, aby náležitosti doplnil, nebo odstranil jiné vady, a stanoví k tomu 

lhůtu.  
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(5) Nedoplnění požadovaných náležitostí, neodstranění jiných vad nebo neprokázání první části 

finanční jistoty podle odstavce 4 je důvodem pro vyřazení nabídky.  

(6) Ministerstvo ve druhém kroku provede vyhodnocení všech nabídek, které nebyly vyřazeny, 

podle nabízené výše referenční ceny v případě obnovitelných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů od nejnižší po nejvyšší a určí, které 

nabídky uspěly. O hodnocení nabídek pořídí ministerstvo písemnou zprávu, ve které uvede především 

a) identifikaci aukce, 

b) seznam hodnocených nabídek, které 

1. nesplnily podmínky aukce včetně odůvodnění, 

2. splnily podmínky aukce, 

c) výsledek hodnocení nabídek. 

(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu informaci o zrušení aukce 

způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením důvodu. Informace dále obsahuje sdělení, zda se bude 

aukce opakovat, nebo bude podpora stanovena Úřadem.   

§ 10c 

Smlouva o zajištění podpory z aukce 

(1) Ministerstvo do 15 dnů od vyhodnocení nabídek sdělí všem předkladatelům nabídek, způsobem 

stanoveným ve vyhlášení aukce, výsledek aukce a vyzve předkladatele nabídek, které uspěly v aukci, k 

prokázání druhé části finanční jistoty, které je podmínkou k uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce. 

 (2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo a operátor trhu s úspěšným 

předkladatelem nabídky, který prokáže druhou část finanční jistoty. Touto smlouvou se ministerstvo 

zavazuje zajistit prostřednictvím operátora trhu poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve 

smlouvě a výrobce se zavazuje uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny 

elektřiny nebo zachovat výrobnu elektřiny v provozu a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených touto 

smlouvou a tímto zákonem. 

(3) Smlouva o zajištění podpory z aukce vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat  

a) identifikaci smluvních stran, 

b) práva a povinnosti smluvních stran, 

c) dobu trvání závazku, 

d) referenční cenu nebo výši aukčního bonusu,  

e) druh podporovaného zdroje,  

f) identifikaci výrobny elektřiny,  

g) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny,  

h) výši finanční jistoty a její formu, lhůty a podmínky zániku práva z finanční jistoty. 
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(4) Pokud předkladatel nabídky ve lhůtě stanovené ministerstvem prokáže druhou část finanční 

jistoty, ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty k prokázání druhé části finanční jistoty učiní předkladateli 

nabídky návrh smlouvy o zajištění podpory z aukce. Pokud předkladatel nabídky finanční jistotu neprokáže, 

nebo nepřijme včas návrh k uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce, ministerstvo vyzve k prokázání 

druhé části finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, který splnil podmínky aukce, a to v pořadí, které 

vyplývá ze zprávy o hodnocení nabídek.  

(5) Změnit smlouvu o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou dohodou obou smluvních stran, 

přičemž nelze změnit ustanovení o vysoutěžené výši referenční ceny nebo aukčního bonusu.  

(6) Odstoupit od smlouvy o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou formou v termínech a za 

podmínek sjednaných ve smlouvě o zajištění podpory z aukce.  

§ 10d 

Uplatnění a zánik práva z finanční jistoty a zánik práva na podporu z aukce 

(1) Bude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo bude-li provedena modernizace výrobny 

elektřiny do termínu uvedeného ve smlouvě o zajištění podpory z aukce, ministerstvu zaniká právo z 

finanční jistoty ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny 

elektřiny. 

(2) Nebude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo nebude-li provedena modernizace 

výrobny elektřiny do termínu stanoveného ve smlouvě o zajištění podpory z aukce, ministerstvo uplatní 

právo z finanční jistoty. Prostředky z finanční jistoty slouží k financování podpory podle § 28 odst. 1. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud nebyla výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo 

pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny do stanoveného termínu z důvodu zásahu vyšší 

moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a nejpozději ve smluvně sjednaném termínu 

uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny požádal předkladatel 

nabídky o sjednání nového termínu uvedení do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny. 

(4) Ministerstvu zaniká právo z finanční jistoty předkladatelů nabídek, s nimiž ministerstvo smlouvu 

nesjednalo, a to den po dni uzavření všech smluv o zajištění podpory z aukce. 

 (5) V případě, že nebude výrobna elektřiny uvedená do provozu nebo nebude-li provedena 

modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě, zaniká předkladateli 

nabídky právo na podporu z aukce.“.“ 

Úplné znění ustanovení § 10a, § 10b, § 10c a § 10d zní: 

„§ 10a 

Vyhlášení aukce 

(1) Ministerstvo v souladu nařízením vlády vyhlašuje aukci na podporu elektřiny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a stanoví zejména   

a) lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než dva měsíce od vyhlášení aukce, 
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b) náležitosti nabídky, 

c) druh podporovaného zdroje, 

d) celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben elektřiny 

využívajících podporovaný zdroj energie,  

e) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny, 

f) formu a způsob podání nabídek,  

g) výši finanční jistoty, její formu a způsob jejího prokázání,  

h) koncept smlouvy o zajištění podpory z aukce, 

i) podmínky hodnocení nabídek v případě rovnosti nabízené referenční ceny v případě obnovitelných zdrojů 

nebo aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných 

zdrojů při překročení celkového soutěženého instalovaného výkonu, nebo v případě, že mezní nabídka v 

součtu s dalšími úspěšnými nabídkami přesahuje celkový soutěžený instalovaný výkon.  

(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce stanovit další podmínky, zejména maximální referenční 

cenu v případě obnovitelných zdrojů nebo maximální výši aukčního bonusu v případě vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.  

(3) Ministerstvo může aukci zrušit. 

(4) Pokud ministerstvo aukci zruší z důvodu, že nabídku předložili méně než čtyři předkladatelé 

nabídky, poskytuje se podpora, má předkladatel nabídky právo na podporu ve formě zeleného bonusu na 

elektřinu podle § 9; výkonová omezení podle § 9 odst. 4 se nepoužijí.   

(5) Nestanoví-li ministerstvo ve vyhlášení aukce jinak, nelze podanou nabídku odvolat po uplynutí 

lhůty určené ve vyhlášení aukce pro podání nabídky.   

(6) Podmínkou pro přijetí nabídky do aukce je prokázání první části finanční jistoty podle podmínek 

vyhlášení aukce.  

§ 10b 

Hodnocení nabídek 

(1) Hodnocení nabídek provádí ministerstvo. 

(2) Ministerstvo může prováděním úkonů při hodnocení nabídek pověřit komisi, kterou za tímto 

účelem jmenuje. Úkony komise se považují za úkony ministerstva.  

(3) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. 

Ministerstvo bezodkladně vyrozumí předkladatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. 

 (4) Ministerstvo provádí hodnocení ve dvou krocích. Prvním je vstupní vyhodnocení, zda podaná 

nabídka obsahuje požadované náležitosti a splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení aukce a zda 

předkladatel nabídky doložil prokázání první části finanční jistoty. Vstupní vyhodnocení bude provedeno po 
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lhůtě pro podání nabídky. Neobsahuje-li podaná nabídka požadované náležitosti nebo má jiné vady, 

ministerstvo vyzve překladatele nabídky, aby náležitosti doplnil, nebo odstranil jiné vady, a stanoví k tomu 

lhůtu.  

 (5) Nedoplnění požadovaných náležitostí, neodstranění jiných vad nebo neprokázání první části 

finanční jistoty podle odstavce 4 je důvodem pro vyřazení nabídky.  

(6) Ministerstvo ve druhém kroku provede vyhodnocení všech nabídek, které nebyly vyřazeny, 

podle nabízené výše referenční ceny v případě obnovitelných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů od nejnižší po nejvyšší a určí, které 

nabídky uspěly. O hodnocení nabídek pořídí ministerstvo písemnou zprávu, ve které uvede především 

a) identifikaci aukce, 

b) seznam hodnocených nabídek, které 

1. nesplnily podmínky aukce včetně odůvodnění, 

2. splnily podmínky aukce, 

c) výsledek hodnocení nabídek. 

(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu informaci o zrušení aukce 

způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením důvodu. Informace dále obsahuje sdělení, zda se bude 

aukce opakovat, nebo bude podpora stanovena Úřadem.   

§ 10c 

Smlouva o zajištění podpory z aukce 

(1) Ministerstvo do 15 dnů od vyhodnocení nabídek sdělí všem předkladatelům nabídek, způsobem 

stanoveným ve vyhlášení aukce, výsledek aukce a vyzve předkladatele nabídek, které uspěly v aukci, k 

prokázání druhé části finanční jistoty, které je podmínkou k uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce. 

(2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo a operátor trhu s úspěšným 

předkladatelem nabídky, který prokáže druhou část finanční jistoty. Touto smlouvou se ministerstvo 

zavazuje zajistit prostřednictvím operátora trhu poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve 

smlouvě a výrobce se zavazuje uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny 

elektřiny nebo zachovat výrobnu elektřiny v provozu a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených touto 

smlouvou a tímto zákonem. 

(3) Smlouva o zajištění podpory z aukce vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat  

a) identifikaci smluvních stran, 

b) práva a povinnosti smluvních stran, 

c) dobu trvání závazku, 

d) referenční cenu nebo výši aukčního bonusu,  

e) druh podporovaného zdroje,  
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f) identifikaci výrobny elektřiny,  

g) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny,  

h) výši finanční jistoty a její formu, lhůty a podmínky zániku práva z finanční jistoty. 

(4) Pokud předkladatel nabídky ve lhůtě stanovené ministerstvem prokáže druhou část finanční 

jistoty, ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty k prokázání druhé části finanční jistoty učiní předkladateli 

nabídky návrh smlouvy o zajištění podpory z aukce. Pokud předkladatel nabídky finanční jistotu neprokáže, 

nebo nepřijme včas návrh k uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce, ministerstvo vyzve k prokázání 

druhé části finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, který splnil podmínky aukce, a to v pořadí, které 

vyplývá ze zprávy o hodnocení nabídek.  

 (5) Změnit smlouvu o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou dohodou obou smluvních stran, 

přičemž nelze změnit ustanovení o vysoutěžené výši referenční ceny nebo aukčního bonusu.  

 (6) Odstoupit od smlouvy o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou formou v termínech a za 

podmínek sjednaných ve smlouvě o zajištění podpory z aukce.  

§ 10d 

Uplatnění a zánik práva z finanční jistoty a zánik práva na podporu z aukce 

(1) Bude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo bude-li provedena modernizace výrobny 

elektřiny do termínu uvedeného ve smlouvě o zajištění podpory z aukce, ministerstvu zaniká právo z 

finanční jistoty ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny 

elektřiny. 

 (2) Nebude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo nebude-li provedena modernizace 

výrobny elektřiny do termínu stanoveného ve smlouvě o zajištění podpory z aukce, ministerstvo uplatní 

právo z finanční jistoty. Prostředky z finanční jistoty slouží k financování podpory podle § 28 odst. 1. 

 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud nebyla výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo 

pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny do stanoveného termínu z důvodu zásahu vyšší 

moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a nejpozději ve smluvně sjednaném termínu 

uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny požádal předkladatel 

nabídky o sjednání nového termínu uvedení do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny. 

(4) Ministerstvu zaniká právo z finanční jistoty předkladatelů nabídek, s nimiž ministerstvo smlouvu 

nesjednalo, a to den po dni uzavření všech smluv o zajištění podpory z aukce. 

(5) V případě, že nebude výrobna elektřiny uvedená do provozu nebo nebude-li provedena 

modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě, zaniká předkladateli 

nabídky právo na podporu z aukce. 

§ 10e 

Zveřejnění výsledku aukce 

Ministerstvo do 15 dnů od uzavření všech smluv o zajištění podpory z aukce zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup informace o 
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a) počtu doručených nabídek k vyhlášené aukci, 

b) počtu úspěšných a neúspěšných předkladatelů nabídek, 

c) celkovém souhrnu nabízeného a vysoutěženého instalovaného výkonu všech výroben elektřiny, 

d) lhůtě pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo pro provedení modernizace výrobny elektřiny, 

e) předložené minimální a maximální výši referenční ceny nebo aukčního bonusu z vysoutěžených nabídek, 

f) průměrné hodnotě vysoutěžené podpory v Kč/MWh v dané aukci, a 

g) celkové výši prokázané finanční jistoty v dané aukci.“. 

Odůvodnění 

V rámci tohoto novelizačního bodu doporučujeme jednoznačné zpřesnění postupu Ministerstva při 

vyhlašování aukcí na podporu elektřiny (doplnění § 10a odst. 1). Z pohledu minimalizace výše nákladů na 

podporu je nezbytné mít nastaveno dlouhodobě předvídatelné, transparentní a stabilní prostředí. V 

opačném případě se do nabídek výrobců promítne velikost rizika spojená s nepředvídatelným regulačním 

prostředím. Z tohoto pohledu je nanejvýš vhodné, aby Ministerstvo postupovala v souladu s nařízením 

vlády tj., aby byla jednoznačná vazba vyhlášení aukcí na harmonogram aukcí a velikostí instalovaného 

výkonu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů uvedených v nařízení vlády. V souladu s uvedeným 

doporučujeme doplnění slov „v souladu s nařízením vlády“. 

V případě § 10a odst. 4 doporučujeme zpřesnění novelizačního bodu tak, aby ustanovení jednoznačné 

stanovovalo, na koho a jak se toto právo vztahuje.   

V případě § 10b odst. 2 navrhujeme formulační zpřesnění a dále pak jednoznačné vymezení, jakým 

způsobem je komise jmenována. 

V případě § 10b odst. 4 navrhujeme formulační zpřesnění tak, aby bylo zřejmé, jakého aktu se vyhlášení 

týká. 

V případě § 10c odst. 2 navrhujeme formulační zpřesnění. Garance podpory pro vítězné uchazeče v 

aukčním řízení má být zajištěna smlouvou. Návrh právní úpravy v předloženém znění však výplatu podpory 

garantovat nedokáže. Předně je v něm uvedeno, že smlouvu uzavírá MPO s výrobcem, který v aukci uspěl. 

Výplata podpory má být ale hrazena operátorem trhu, tedy společností soukromého práva, která by dle 

původního návrhu nebyla stranou této smlouvy a nebyla by tedy k výplatě podpory nijak zavázána. 

V případě § 10c odst. 3 a § 10d odst. 3 navrhujeme legislativně technickou úpravu.  

V případě § 10c odst. 6 navrhujeme jednoznačné doplnění podmínek a termínů (pro jednu či druhou stranu 

smluvní stranu) za jakých je možné od smlouvy odstoupit, neboť původní úprava je velmi obecná a 

významně omezuje garance mezi smluvními stranami. 

Připomínka č. 22: K § 12, odst. 1 písm. a)  

Návrh na úpravu: 
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a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a 

ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, 

náklady na připojení k distribuční soustavě nebo přenosové soustavě, účinnost využití 

primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben elektřiny využívajících 

biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených 

prováděcím právním předpisem,  

Odůvodnění: 

Srovnání podmínek pro výrobny elektřiny s podmínkami pro výrobny biometanu, kde je 

tato podmínka pro stanovení podpory takto definována. 

Připomínka č. 23: K § 23 odst. 5 – část I čl. I 

Požadujeme v §23 upravit odst. 5 následovně (novelizační bod 80.): 

(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, který vyrábí teplo z 

obnovitelných zdrojů podle § 24 a § 25a využívající termální energii slunečního záření, energii okolního 

prostředí, geotermální energii, energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu. 

Odůvodnění 

Směrnice o podpoře využití OZE nově definuje jako obnovitelný zdroj energie také energii okolního 

prostředí, který by měl být rovněž zahrnut do podpory tepla, stejně jako termální energie slunečního záření. 

Česká republika bude mít problémy s plněním požadavku na růst podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

spotřebě tepla a měly by být tudíž využité všechny ekonomicky schůdné možnosti pro jeho splnění. Vláda 

bude moci svým nařízením rozhodnout, které způsoby výroby tepla budou podporovány, rozšíření tedy 

naznamená automatickou podporu. V §26a odst. 3) je zastropována maximální výše podpory tepla, takže 

v případě, že nebudou dané OZE dostatečně efektivní, tak k jejich rozvoji nedojde. 

Připomínka č. 24: K § 24 odst. 2 – část I čl. I 

Požadujeme v §24 upravit odst. 2 (novelizační bod 85.) s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

(2) V případě výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se provozní podpora tepla vztahuje na 

teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů umístěné na území České republiky  

a) spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 

kW nebo termální energii slunečního záření, energii okolního prostředí se jmenovitým tepelným výkonem 

vyšším než 1000 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z těchto výroben tepla do rozvodného 

tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, 
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b) využívající bioplyn vznikající z více než 50 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby 

anebo z biologicky rozložitelného odpadu s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, kde 

podporovaným teplem je užitečné teplo z těchto výroben tepla. 

Odůvodnění 

Směrnice o podpoře využití OZE nově definuje jako obnovitelný zdroj energie také energii okolního 

prostředí, který by měl být rovněž zahrnut do podpory tepla, stejně jako termální energie slunečního záření. 

Česká republika bude mít problémy s plněním požadavku na růst podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

spotřebě tepla a měly by být tudíž využité všechny ekonomicky schůdné možnosti pro jeho splnění. Vláda 

bude moci svým nařízením rozhodnout, které způsoby výroby tepla budou podporovány, rozšíření tedy 

naznamená automatickou podporu. V §26a odst. 3) je zastropována maximální výše podpory tepla, takže 

v případě, že nebudou dané OZE dostatečně efektivní, tak k jejich rozvoji nedojde. 

Připomínka č. 25: K § 24 odst. 3 – část I čl. I 

Požadujeme v §24 upravit odst. 2 (novelizační bod 85.) s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla 

a) splňující minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem s výjimkou výrobny 

tepla využívající termální energii slunečního záření, energii okolního prostředí nebo geotermální energii, 

b) využívající biomasu a bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle 

prováděcího právního předpisu. 

Odůvodnění 

Doplňují se další nepalivové zdroje tepla z obnovitelných zdrojů, kde je stanovení účinnosti výrobny tepla 

v podstatě neproveditelné. 

Připomínka č. 26: K § 25a odst. 4, část I. čl. I 

Požadujeme v §25a upravit v odst. 4 (novelizační bod 93.) s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

(4) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla 

a) vyrobeného z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního 

předpisu, 

b) dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z těchto výroben 

tepla anebo v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného nebo druhotného 

zdroje poměrnou část dodaného tohoto tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného 

spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím 

právním předpisem, a 

c) vyrobeného z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, v případě, že se jedná o výrobu 

elektřiny.“. 
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Odůvodnění 

Do budoucna lze očekávat přechod na multipalivové systémy využívající druhotné zdroje, není důvod 

vylučovat podporu tepla ze spoluspalování biomasy také s druhotnými zdroji. Současně se domníváme, že 

není potřebné omezovat v případě výroben elektřiny množství tepla ze spoluspalování biomasy 

požadavkem na dosažení vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Díky tomu, že je 

podporováno teplo, odpadá obava z podpory spalování biomasy v kondenzačních elektrárnách s nízkou 

účinností. Zejména některé menší teplárny, které by mohly biomasu spoluspalovat, nejsou vzhledem 

k parametrům zařízení schopné splnit požadavek na vysokoúčinnou KVET, ale to neznamená, že by v nich 

bylo využití biomasy pro spoluspalování celkově méně efektivní. Domníváme se, že pro zamezení 

pochybností o množství tepla s nárokem na podporu by mělo být množství tepla z obnovitelného zdroje 

v případě spoluspalování stanoveno prováděcím právním předpisem. 

Připomínka č. 27: K § 27 odst. 3 písm. a) – část I. čl. I 

Požadujeme v §27 upravit odst. 3 písm. a) (novelizační bod 101.) s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

101. V § 27 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) nebo § 25a“ a za slovo „předpisu“ se 

vkládají slova „; v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje u podpory 

podle § 25a se část dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočítá způsobem stanoveným 

prováděcím právním předpisem“. 

Odůvodnění 

§ 27 odst. 3 písm. a) slouží pouze k vymezení povinnosti výrobce tepla měřit teplo dodané do soustavy 

zásobování tepelnou energií. Množství tohoto tepla je potřeba měřit i v případě společného spalování 

obnovitelného a druhotného zdroje. Množství tepla z obnovitelného zdroje je určeno v § 25a odst. 4, kde by 

měl být uveden právě odkaz na prováděcí právní předpis – viz příslušná připomínka. 

Připomínka č. 28: K § 27a odst. 1 a 2, část I. čl. I 

Požadujeme v §27a upravit odst. 1 (novelizační bod 107.) s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 

(1) Podpora podle tohoto zákona se poskytuje na výrobu biometanu vyrobeného biometan ve výrobnách 

biometanu na území České republiky připojených k distribuční nebo přepravní soustavě28) České republiky 

dodaný do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy28) v České republice přímo nebo prostřednictvím 

těžebního plynovodu jiné výrobny plynu29) připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky 

v České republice. 

(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený nejméně z 50 % ze surovin uvedených 

v prováděcím právním předpisu a splňující požadavky na kvalitu biometanu a jeho odorizaci, tlakovou 

úroveň a způsob měření stanovenéé prováděcím právním předpisem ve výrobnách biometanu 

a) v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými prováděcím právním předpisem 

a) umístěných na území České republiky, 
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b) ve výrobnách biometanu, které splní kritéria udržitelnosti podle prováděcího právního předpisu,a 

c) ve výrobnách biometanu provozovaných jsou provozovány držitelem licence na výrobu plynu. 

Odůvodnění 

Ad odst. 1: Odst. 1 by se měl týkat výlučně toho, kam je biometan doručen, jeho původ je upraven v odst. 2. 

Ad odst. 2: Aby byla podpora biometanu skutečně efektivní měla by být jeho podstatná část vyrobená ze 

surovin uvedených v příloze IX části A revidované směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. 

Tento podíl je případně možné diverzifikovat pro nové a konvertované výrobny biometanu. Je také potřeba 

důsledně rozlišovat požadavky na bioplyn a požadavky na výrobny bioplynu. 

Připomínka č. 29: K § 27c odst. 1, část I. čl. I 

Návrh na změnu: 

Požadujeme do §27c doplnit ve smyslu odůvodnění rozdílnou výši zeleného bonusu pro nové výrobny 

biometanu stavěné na zelené louce a výrobny vzniklé konverzí stávajících bioplynových stanic s výrobou 

elektřiny. 

(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního 

zeleného bonusu na biometan podle jednotlivých typů výroben biometanu tak, aby při podpoře 

biometanu vyrobeného ve výrobnách biometanu uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny biometanu byl roven nule, za 

podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 

jednotku výkonu, náklady na připojení k distribuční nebo přepravní soustavě nebo těžebnímu plynovodu, 

účinnost využití primárního obsahu energie bioplynu, náklady na pořízení paliva bioplynu nebo biometanu, 

dobu využití zařízení a výše diskontní míry stanovených prováděcím právním předpisem. 

 

Odůvodnění 

Výše zeleného bonusu by se měla lišit podle toho, zda se jedná o novou výrobnu biometanu stavěnou na 

zelené louce včetně fermentoru a nebo o výrobnu biometanu vzniklou konverzí ze stávající výrobny 

bioplynu. 

Ve výši zeleného bonusu je třeba zohlednit rozdílnost nákladů u jednotlivých typů výroben biometanu jako 

jsou výrobny z kalových plynů (ČOV) skládkového plynu, z klasické biomasy atd. Také je třeba zohlednit i 

náklady na připojení, které mohou v jednotlivých případech být výrazné v porovnání k nákladům na vlastní 

technologii výrobny biometanu a významně se mohou mezi sebou lišit. Ty tvoří samostatnou nákladovou 

položku, která s technologií výrobny a náklady na jednotku jejího výkonu nesouvisí 

Připomínka č. 30: K § 27d odst. 2 

Návrh na změnu: 
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(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu je povinen 

na vyžádání výrobce biometanu poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících 

s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 

Odůvodnění 

Vypouštěný text je nadbytečný, tato lhůta je stanovena vyhláškou 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k 

plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se 

stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.  

 

Připomínka č. 31: K § 28 odst. 4 písm. a) – část I čl. I novelizační bod č. 116 (původně č.109) 

Návrh na změnu: 

„116.  V § 28 odst. 4 písm. a) se slova „pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě 

nebo k distribuční soustavě“ zrušují a slova „na základě“ se nahrazují slovem „podle“ a před slova „na 

napěťové hladině“ se vkládají slova „pro předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny  

„a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě pro 

předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a 

vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě podle sjednaného rezervovaného příkonu a 

b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v 

Kč/A/měsíc na základě podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a 

příslušné distribuční sazby.„ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava § 28 odst. 4 je spíše legislativně technickou úpravou a jejím cílem je reflektovat úpravy 

související s novelizačním bodem č. 4 k části III. Čl. II (úprava a zpřesnění definice odběrného místa, místa 

připojení a předávacího místa). Kdy v rámci § 28 odst. 4 je nezbytné upřesnit pro jaké body (předávací 

místa) je Úřadem stanovena složka ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny. V této souvislosti 

jsou navrhovány úpravy části I. čl. I novelizační bod č. 118. Detailněji je dále princip úhrady plateb na 

podporu elektřiny popsán v rámci připomínky k části I. čl. I novelizační bod č. 120. 

Připomínka č. 32: K § 28 odst. 4 písm. b) – část I čl. I novelizační bod č. 117 (původně 

č. 110) 

Návrh na změnu: 
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„117.  V § 28 odst. 4 písm. b) se slova „pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě“ 

zrušují a slova „na základě“ se nahrazují slovem „podle“ a před slova „na napěťové hladině“ se vkládají 

slova „pro předávací místa s distribuční soustavou“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny  

„a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě pro 

předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a 

vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě podle sjednaného rezervovaného příkonu a 

b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě pro předávací místa s distribuční 

soustavou na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě podle jmenovité proudové hodnoty 

hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava § 28 odst. 4 je spíše legislativně technickou úpravou a jejím cílem je reflektovat úpravy 

související s novelizačním bodem č. 4 k části III. Čl. II (úprava a zpřesnění definice odběrného místa, místa 

připojení a předávacího místa). Kdy v rámci § 28 odst. 4 je nezbytné upřesnit pro jaké body (předávací 

místa) je Úřadem stanovena složka ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny. V této souvislosti 

jsou navrhovány úpravy části I. čl. I novelizační bod č. 118. Detailněji je dále princip úhrady plateb na 

podporu elektřiny popsán v rámci připomínky k části I. čl. I novelizační bod č. 120. 

Připomínka č. 33: K § 28 odst. 5 – část I. čl. I novelizační bod č. 118 (původně č. 111) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme komplexně upravit novelizační bod č. 118, tak, aby byly reflektovány změny v novelizačních 

bodech 116 a 117. Novelizační bod č. 118 tedy zní: 

„118.  V § 28 odstavec 5 zní: 

„(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby 

přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součtu součinů jednotkové složky ceny služby distribuční 

soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného 

rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech v nebo v případě odběru elektřiny na hladině 

nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě podle 

odstavce 4. Maximální platba zákazníka za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby 

přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné místo za fakturované období je určena součinem 

částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy v jednotlivých předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny. Do tohoto 

celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, 

množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství elektřiny odebrané 
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pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla nebo 

spotřebované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy na ztráty v jím 

provozované soustavě.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby 

přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součtu součinů součinu jednotkové složky ceny služby 

distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a 

velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech v odběrném nebo 

předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě podle odstavce 4. Maximální platba 

zákazníka za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny za odběrné místo odběrné nebo předávací místo za za fakturované období je určena 

součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo 

distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období v jednotlivých 

předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny. Do tohoto celkového množství se 

nezahrnuje množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, spotřebované 

zákazníkem24) v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační 

soustavy, množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství 

elektřiny spotřebované pro odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu 

elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla nebo spotřebované provozovatelem přenosové soustavy a 

provozovatelem distribuční soustavy na ztráty v jím provozované soustavě. 

Odůvodnění 

V návaznosti na připomínku k části I. čl. I novelizační bod č. 116 je navrhována v zásadě legislativně 

technická úprava v souvislosti s definicí předávacích míst a změnou uvedeného novelizačního bodu.  

Připomínka č. 34: K § 28 odst. 6  – částI čl. I novelizační bod č. 119 (původně č. 112) 

Návrh na změnu: 

„119.  V § 28 odstavec 6 zní: 

„(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je 

lokální distribuční soustava připojena, platby vybrané podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou 

nebo podle tohoto odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž zařízení jsou 

připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Nad rámec plateb podle věty první hradí 

provozovatel lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny ve 

výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného příkonu ve všech předávacích místech lokální 

distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava 

připojena, a souhrnu plateb složky ceny služby distribuční soustavy hrazených účastníky trhu s elektřinou, 

jejichž zařízení jsou připojena k této lokální distribuční soustavě, podle odstavce 5 a provozovatele lokální 
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distribuční soustavy podle tohoto odstavce. Maximální platba podle věty druhé je určena součinem částky 

495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribuční 

soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, z jiné lokální distribuční soustavy připojené 

k lokální distribuční soustavě a z předávacích míst účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou 

připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální 

distribuční soustavy, za které se hradí platba podle odst. 5, a množství elektřiny vystupující z lokální 

distribuční soustavy do distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena a do lokálních 

distribučních soustav připojených k lokální distribuční soustavě, za fakturované období. Do množství 

elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními 

elektrárnami, množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované 

na krytí ztrát v distribuční soustavě a množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu 

elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla.“.“ V případě, že provozovatel lokální 

distribuční soustavy je současně provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální distribuční 

soustavě a zákazníkem odebírajícím z této lokální distribuční soustavy, je maximální platba podle věty 

druhé snížena o součin částky 495 Kč/MWh a množství elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše 

však do výše množství elektřiny odebrané tímto subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto 

případě považována i společnost, v níž nakládá provozovatel lokální distribuční soustavy s vlastnickým 

podílem minimálně 50%. 

Alternativně je možné novelizační bod č. 119 upravit tak, že se ve srovnání s výše uvedeným návrhem 
částečně ustanovení zjednoduší a jestli se v případě „zarážky“ jedná o nadřazenou či podřazenou lokální 
distribuční soustavu. V alternativním návrhu tedy Navrhujeme upravit novelizační bod č. 119 následujícím 
způsobem: 

„119.  V § 28 odstavec 6 zní: 

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální 

distribuční soustava připojena, platby vybrané podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou nebo podle 

tohoto odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž zařízení jsou připojena 

k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Nad rámec plateb podle věty první hradí 

provozovatel lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny ve 

výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného příkonu ve všech předávacích místech lokální 

distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava 

připojena, a souhrnu plateb podle věty první. Maximální platba podle věty druhé je určena součinem 

částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribučních 

soustav, s nimiž je lokální distribuční soustava propojena, a z předávacích míst účastníků trhu 

s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny 

odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba podle odst. 5, a množství 

elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do distribučních soustav, s nimiž je lokální distribuční 

soustava propojena, za fakturované období. Do množství elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje 

množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, množství elektřiny dodané 

prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a 

množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro 
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výrobu elektřiny a tepla. V případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy je současně 

provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální distribuční soustavě a zákazníkem odebírajícím z 

této lokální distribuční soustavy, je maximální platba podle věty druhé snížena o součin částky 495 Kč/MWh 

a množství elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše však do výše množství elektřiny odebrané 

tímto subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto případě považována i společnost, v níž nakládá 

provozovatel lokální distribuční soustavy s vlastnickým podílem minimálně 50%. 

Úplné znění ustanovení 

„(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je 

lokální distribuční soustava připojena, platby vybrané podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou 

nebo podle tohoto odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž zařízení jsou 

připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Nad rámec plateb podle odstavce 5 věty 

první hradí provozovatel lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na podporu 

elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného příkonu ve všech předávacích místech 

lokální distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava 

připojena, a souhrnu plateb složky ceny služby distribuční soustavy hrazených účastníky trhu s elektřinou, 

jejichž zařízení jsou připojena k této lokální distribuční soustavě, podle odstavce 5 a provozovatele lokální 

distribuční soustavy podle tohoto odstavce. Maximální platba podle věty druhé je určena součinem částky 

495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribuční 

soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, z jiné lokální distribuční soustavy připojené 

k lokální distribuční soustavě a z předávacích míst účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou 

připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální 

distribuční soustavy, za které se hradí platba podle odst. 5, a množství elektřiny vystupující z lokální 

distribuční soustavy do distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena a do lokálních 

distribučních soustav připojených k lokální distribuční soustavě, za fakturované období. Do množství 

elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními 

elektrárnami, množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované 

na krytí ztrát v distribuční soustavě a množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu 

elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla. V případě, že provozovatel lokální 

distribuční soustavy je současně provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální distribuční 

soustavě a zákazníkem odebírajícím z této lokální distribuční soustavy, je maximální platba podle věty 

druhé snížena o součin částky 495 Kč/MWh a množství elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše 

však do výše množství elektřiny odebrané tímto subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto 

případě považována i společnost, v níž nakládá provozovatel lokální distribuční soustavy s vlastnickým 

podílem minimálně 50%.“ 

Alternativně: 

Úplné znění ustanovení § 28 odst. 6: 

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je 

lokální distribuční soustava připojena, platby vybrané podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou 
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nebo podle tohoto odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž zařízení jsou 

připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Nad rámec plateb podle odstavce 5 věty 

první hradí provozovatel lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na podporu 

elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného příkonu ve všech předávacích místech 

lokální distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční soustava 

připojena, a souhrnu plateb podle věty první. Maximální platba podle věty druhé je určena součinem 

částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribučních 

soustav, s nimiž je lokální distribuční soustava propojena, a z předávacích míst účastníků trhu 

s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny 

odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba podle odst. 5, a množství 

elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do distribučních soustav, s nimiž je lokální distribuční 

soustava propojena, za fakturované období. Do množství elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje 

množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, množství elektřiny dodané 

prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a 

množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro 

výrobu elektřiny a tepla. V případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy je současně 

provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální distribuční soustavě a zákazníkem odebírajícím z 

této lokální distribuční soustavy, je maximální platba podle věty druhé snížena o součin částky 495 Kč/MWh 

a množství elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše však do výše množství elektřiny odebrané 

tímto subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto případě považována i společnost, v níž nakládá 

provozovatel lokální distribuční soustavy s vlastnickým podílem minimálně 50%. 

Odůvodnění 

Navrhovanou úpravou odst. 6 je upraven způsob řešení úhrad v případě provozovatelů lokálních 

distribučních soustav (včetně problematiky vzájemně propojených lokálních distribučních soustav), a to 

včetně principu uplatnění „zarážky“ 495 Kč/MWh. 

Připomínka č. 35: K § 28 nové odst. 7 a 8 – část I čl. I nový novelizační bod č. 120 (původně 

č. 113) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 120, který zní: 

„120. V § 28 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Rezervovaný příkon v předávacím místě podle odstavce 5, 6 a 8 sjednává účastník trhu s 

elektřinou s provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ve smlouvě o připojení 

postupem podle jiného právního předpisu). Rezervovaný příkon v předávacím místě je možné sjednat v 

rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo až 

do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo.“ 

(8) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě 

hlavním i záložním vedením na jedné napěťové hladině, je složka ceny služby přenosové soustavy nebo 
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složka ceny distribuční soustavy na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných 

rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě tvořeném hlavními vedeními a v 

předávacím místě tvořeném záložními vedeními. Záložní vedení je takové vedení, které je jako záložní 

označeno ve smlouvě o připojení a nelze jej využívat soudobě s hlavním vedením. V případech podle věty 

první se pro vyhodnocení maximální platby za složku ceny služby přenosové soustavy nebo za složku ceny 

služby distribuční soustavy na podporu elektřiny použije součet množství elektřiny odebraného 

prostřednictvím hlavních a záložních vedení.“ 

Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako 9 až 14.“. 

Dosavadní novelizační body č. 120 až 200 se přečíslují jako 121 až 201. 

Úplné znění ustanovení 

„(7) Rezervovaný příkon v předávacím místě podle odstavce 5, 6 a 8 sjednává účastník trhu s 

elektřinou s provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy ve smlouvě o připojení 

postupem podle jiného právního předpisu). Rezervovaný příkon v předávacím místě je možné sjednat v 

rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo až 

do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo. 

(8) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové soustavě nebo k distribuční 

soustavě hlavním i záložním vedením na jedné napěťové hladině, je složka ceny služby přenosové 

soustavy nebo složka ceny distribuční soustavy na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot 

sjednaných rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě tvořeném hlavními 

vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními vedeními. Záložní vedení je takové vedení, které je 

jako záložní označeno ve smlouvě o připojení a nelze jej využívat soudobě s hlavním vedením. V 

případech podle věty první se pro vyhodnocení maximální platby za složku ceny služby přenosové 

soustavy nebo za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny použije součet množství 

elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení. 

(79) V případě, že odběrné místo zákazníka připojené k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého 

napětí není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se pro stanovení výše platby 

jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.“ 

Odůvodnění 

V návaznosti na připomínku k části I. čl. I novelizační bod č. 116 je dále upraven princip, kdy pro účely 

úhrady plateb na podporu elektřiny energie bude nově používán rezervovaný příkon pro předávací místo. 

V rámci smlouvy o připojení se tak bude sjednávat jednak rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení 

a rovněž pro účely plateb za POZE i rezervovaný příkon pro předávací místo tvořené těmito místy připojení. 

Přitom by mělo platit, že rezervovaný příkon pro předávací místo může být sjednán nejvýše v rozsahu od 

nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo až do součtu 

rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo. Navrhované řešení dále řeší 

i problematiku záložních vedení. 

Připomínka č. 36: K § 28 odst. 13 – část I čl. I novelizační bod č. 124 (původně č. 116) 
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Návrh na změnu: 

„ 124.  V § 28 odst. 13 se slova „podle § 9 odst. 3“, slova „podle § 26 odst. 6“ a slova „podle § 13 odst. 2 a 

zákazníkům podle § 28a“ zrušují a za slova „vykupujícímu a“ se vkládají slova „nákladů podle odstavce 

15“.“. 

Úplné znění ustanovení 

13) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je součet celkových finančních vyplacených prostředků 

výrobcům podle § 9 odst. 3, výrobcům tepla podle § 26 odst. 6, povinně vykupujícímu a nákladů podle 

odstavce 15 3 podle § 13 odst. 2 a zákazníkům podle § 28a. Skutečnými výnosy operátora trhu jsou 

skutečně uhrazené finanční prostředky podle odstavce 1. 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava je spíše legislativně technickou úpravou a jejím cílem je reflektovat připomínku k části I. 

čl. I novelizační bod č. 125. 

Připomínka č. 37: K § 28 odst. 15 a odst. 16 – čl. I nový novelizační bod č. 125 (původně 

č. 117) 

Návrh na změnu: 

„125.  V § 28 se doplňují nové odstavce 15 a 16, které zní: 

„(15) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně vykupující a 

operátor trhu má právo na úhradu výdajů a ostatních nákladů, včetně případné škody, které vynaložil 

nebo které mu vznikly v důsledku uplatnění práv ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo 

poskytovateli prostředků určených na financování podpory, anebo příjemci či poskytovateli ceny či složky 

ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů podle tohoto 

zákona, podle zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., anebo v důsledku plnění 

povinností vůči těmto osobám, za podmínky, že tyto výdaje a náklady nebyly provozovateli přenosové 

soustavy, provozovateli distribuční soustavy, povinně vykupujícímu nebo operátorovi trhu jiným 

způsobem uhrazeny. Právo podle věty první uplatní provozovatel přenosové soustavy, provozovatel 

distribuční soustavy nebo povinně vykupující u operátora trhu, a to zpravidla na základě pravomocného 

rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Ustanovení § 28 odst. 2 se ve vztahu k nákladům operátora 

trhu podle věty prvé a věty druhé uplatní obdobně. Úřad tyto výdaje a ostatní vynaložené náklady 

zohlední při regulaci ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny náklady na podporu podporovaných 

zdrojů podle tohoto zákona, a to pro nejbližší regulovaný rok. Operátor trhu uhradí tyto náklady 

provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy a povinně vykupujícímu do 30. 6. 

roku následujícího po roce, v němž byly uplatněny. 

(16) Pokud provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně 

vykupující nebo operátor trhu získá dodatečné výnosy sloužící k úhradě výdajů a ostatních nákladů, 

včetně případné škody, podle odstavce 13 poté, co mu byly tyto výdaje nebo náklady uhrazeny postupem 

podle odstavce 13, je povinen tyto výnosy uhradit ve prospěch státního rozpočtu. Správu odvodů výnosů 

aspi://module='ASPI'&link='165/2012%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='31.12.2018'
aspi://module='ASPI'&link='165/2012%20Sb.%252328a'&ucin-k-dni='31.12.2018'
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podle věty první vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona upravujícího 

správu daní.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 125 až 201 se přečíslují jako 126 až 202. 

Úplné znění ustanovení 

„(15) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně vykupující a 

operátor trhu má právo na úhradu výdajů a ostatních nákladů, včetně případné škody, které vynaložil nebo 

které mu vznikly v důsledku uplatnění práv ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo poskytovateli 

prostředků určených na financování podpory, anebo příjemci či poskytovateli ceny či složky ceny, jejímž 

prostřednictvím jsou hrazeny vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, podle 

zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., anebo v důsledku plnění povinností vůči těmto 

osobám, za podmínky, že tyto výdaje a náklady nebyly provozovateli přenosové soustavy, provozovateli 

distribuční soustavy, povinně vykupujícímu nebo operátorovi trhu jiným způsobem uhrazeny. Právo podle 

věty první uplatní provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo povinně 

vykupující u operátora trhu, a to zpravidla na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo 

soudu. Ustanovení § 28 odst. 2 se ve vztahu k nákladům operátora trhu podle věty prvé a věty druhé 

uplatní obdobně. Úřad tyto výdaje a ostatní vynaložené náklady zohlední při regulaci ceny, jejímž 

prostřednictvím jsou hrazeny náklady na podporu podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, a to pro 

nejbližší regulovaný rok. Operátor trhu uhradí tyto náklady provozovateli přenosové soustavy, 

provozovateli distribuční soustavy a povinně vykupujícímu do 30. 6. roku následujícího po roce, v němž byly 

uplatněny. 

(16) Pokud provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně vykupující nebo 

operátor trhu získá dodatečné výnosy sloužící k úhradě výdajů a ostatních nákladů, včetně případné 

škody, podle odstavce 13 poté, co mu byly tyto výdaje nebo náklady uhrazeny postupem podle 

odstavce 13, je povinen tyto výnosy uhradit ve prospěch státního rozpočtu. Správu odvodů výnosů 

podle věty první vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona 

upravujícího správu daní.“ 

Odůvodnění 

V systému financování podpory elektřiny podle tohoto zákona resp. energetického zákona vykonávají nebo 

vykonávali provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribuční soustavy, povinně vykupující nebo 

operátor trhu roli „prostředníka“ při transferu peněžních prostředků. Prostředníci vykonávají čistě roli 

„kurýra“, který vykonává tuto povinnost stanovenou zákonem (případně na základě relevantních smluv 

vycházejících ze zákona) a prostředky podpory výroby elektřiny z OZE pouze „přepravuje“ mezi jednotlivými 

hráči.  

V posledních letech nastala při výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů řada sporů mezi jednotlivými 

subjekty na trhu s elektřinou. Na straně některých výrobců došlo ke změně nároku na podporu (z hlediska 

výše) nebo dokonce úplnému zániku takového nároku na základě kontrolních šetření a navazujících 

soudních rozhodnutí (např. trestná činnost při udělení licence). V souvislosti s tímto je však třeba zdůraznit, 

že se povinně vykupující při činnosti prostředníka při transferu podpor výrobě elektřiny z OZE nijak 
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neobohatil a postupoval v dobré víře (typicky v čase výplaty podpory vyplácel podporu v souladu s 

ustanovením tohoto zákona).  

Druhou skupinou v posledních letech řešených problematických sporů na trhu s elektřinou jsou spory z 

titulu nejasné právní úpravy v oblasti výběru prostředků na financování podpory POZE od účastníků trhu 

(konkrétně výrobců za elektřinu vyrobenou a spotřebovanou v areálu výrobny) v roce 2013.  

Uvedené spory představují riziko škod a nákladů v řádu jednotek mld. Kč. V rámci úpravy se předpokládá, že 

všechny oprávněné náklady a výdaje spojené s výše uvedenými případy by měly být příslušnému 

prostředníku plně uhrazeny (tj. typicky náklady spojené s výplatou podpory nebo náklady spojené s oblastí 

výběru prostředků na financování podpory POZE a dále nákladů řízení souvisejících s těmito spory apod.).  

Jednotlivým prostředníkům již nyní vznikají výrazné náklady na vedení soudních sporů a existuje významné 

riziko, že v návaznosti na rozhodnutí soudů vzniknou další uvízlé náklady resp. škoda na straně těchto 

prostředníků. Prostředníci by při transferu veřejných prostředků v žádném případě neměli nést náklady 

spojené s výkonem činnosti vymezené mu zákonem k vlastní tíži. Proto je nezbytné na úrovni zákona 

upravit právo na úhradu výše uvedených vzniklých nákladů. 

Z výše uvedených důvodů je navrhován nový novelizační bod, který by měl vyřešit tuto problematiku 

zejména pro ty případy, kdy před účinnosti novely tohoto zákona bude přijato pravomocné rozhodnutí 

správního orgánu nebo soudu. Do budoucna (pro případy po nabytí účinnosti novely) pak v případech, kdy 

na podporu nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní 

podpory tepla v nesprávné výši, bude postupováno v souladu s § 51, viz. připomínka k části I. čl. I 

novelizační bod č. 180. 

Připomínka č. 38: K § 28 odst. 1 písm. c) – část I čl. I novelizační bod č. 130 (původně č.121) 

Návrh na změnu: 

„130. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) prostředky z propadlé finanční jistoty u podpory elektřiny z aukce,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).“ 

Úplné znění ustanovení 

„(1) Náklady na podporu elektřiny a elektřiny, provozní podporu tepla a podporu biometanu jsou 

hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny  

 a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny,  

b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 

5 zákona o hospodaření energií,  

 b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena nebo referenční 

cena, 

c) prostředky z propadlé finanční jistoty u podpory elektřiny z aukce, 

aspi://module='ASPI'&link='406/2000%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='31.12.2018'
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c) d) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,  

 d) e) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava je spíše legislativně technickou úpravou a jejím cílem je jednoznačné zpřesnění toho, 

které prostředky z finanční jistoty budou použity pro financování podpory. 

Připomínka č. 39: K § 28 odst. 2 – část I čl. I nový novelizační bod č. 132 (původně č. 122) 

Návrh na změnu: 

„132. V § 28 odst. 2 se za slovem „elektřiny“ vkládá čárka a vypouští slovo „a“ a na konec věty se vkládají 

slova “a podpora biometanu.“.“ 

Dosavadní novelizační body 132 až 203 se přečíslují jako 133 až 204. 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny, a provozní podporu tepla a podporu 

biometanu.“ 

Odůvodnění 

V návaznosti na připomínku k části I. čl. I novelizační bod č. 131, na základě které se podpora biometanu má 

financovat z příspěvku odběratelů plynu jako součástí složky ceny služby přepravní soustavy nebo složka 

ceny služby distribuční soustavy, je i upravit právo operátora trhu na úhradu nákladu na podporu 

biometanu. 

Připomínka č. 40: K § 28 odst. 3 – část I čl. I novelizační bod 133 (původně č. 122) 

Návrh na změnu: 

„133.  V § 28 odst. 3 se za slovo „tepla“ vkládají slova „a podporu biometanu“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(3) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny 

služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, a na úhradu 

provozní podpory tepla, a to do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro 

který Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví na základě finančních 

prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové 

předpokládané finanční prostředky na podporu elektřiny a provozní podporu tepla a podporu 

biometanu.“ 
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Odůvodnění 

V návaznosti na připomínku k části I. čl. I novelizační bod č. 131, na základě které se podpora biometanu má 

financovat z příspěvku odběratelů plynu jako součástí složky ceny služby přepravní soustavy nebo složka 

ceny služby distribuční soustavy, je upraven i postup pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v případě 

biometanu.  

Připomínka č. 41: K § 28 odst. 14 a 15 – čl. I novelizační body č. 135 (původně č. 123) a č. 

136 (původně č. 124) 

Návrh na změnu: 

„135. V § 28 odst. 14 se za slovo „tepla“ vkládají slova „výrobcům biometanu a“ 

136.  V § 28 odst. 12 se za slova „operátorovi trhu“ vkládají slova „a ministerstvu“, slova „a ministerstvo“ 

se nahrazují slovy „. Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu“ a za slovo „zdrojů“ se vkládají slova „a 

uzavřené smlouvy o zajištění podpory z aukce“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(14) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je součet celkových finančních vyplacených 

prostředků výrobcům, výrobcům tepla, výrobcům biometanu a povinně vykupujícímu. Skutečnými výnosy 

operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky podle odstavce 1.  

 (15) Úřad poskytuje operátorovi trhu a ministerstvu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných 

rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo. Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích 

osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu 

elektřiny z druhotných zdrojů a uzavřené smlouvy o zajištění podpory z aukce v rozsahu nezbytném pro 

jeho činnost.“  

Odůvodnění 

Úprava navazuje na úpravu v předchozí připomínce. 

Připomínka č. 42: K § 30 odst. 1 – původní novelizační bod č. 127 

Návrh na změnu: 

„127. V § 30 odst. 1 se za slovem „nepřekročí“ vypouští slova „v případě a) palivového zdroje elektřiny“. 

Dále se odstraní bod b). 

Úplné znění ustanovení 

„(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, pokud vnitřní výnosové 

procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí v případě  

a) palivového zdroje elektřiny hodnotu 10,6 %,  
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b) nepalivového zdroje elektřiny hodnotu 8,4 %.  

Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí právní předpis.“  

Odůvodnění 

Návrh zákona stanovuje pro účely kontroly přiměřenosti podpory odlišné hodnoty vnitřního výnosového 

procenta pro nepalivové zdroje (8,4%) a pro palivové zdroje (10,6%).  Předkladatel novely zákona však tímto 

návrhem významně podceňuje rizika provozu nepalivových zdrojů, když pro ně stanoví nižší úroveň 

přípustného zisku. Tím se dopouští jejich nezdůvodněné diskriminace. Ve skutečnosti všechny druhy zdrojů 

nesou v zásadě srovnatelná rizika provozu.  

Přitom je zapotřebí si uvědomit, že výše podpory byla postupem podle tehdy platného zák. č. 180/2005 Sb., 

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovena pro všechny druhy OZE stejným způsobem. A 

to včetně stejné míry ziskovosti, jak ostatně vyplývá i z níže popsaného rozhodnutí Evropské komise o 

notifikaci podpory. Stanovení nižšího limitu pro přiměřenost podpory pro některé zdroje tak neodpovídá 

podmínkám stanovení výše výkupních cen, garantovaných státem provozovatelům výroben na celou dobu 

životnosti výrobny.  

Stanovení nižší míry návratnosti pro některé zdroje není vyžadováno ze strany Evropské komise v 

rozhodnutí o notifikaci státní podpory (rozhodnutí ze dne 28.11. 2016  - Státní podpora SA.40171 

(2015/NN)). Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, údaje o míře vnitřního výnosového procenta 

jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, uvedené v tab. č. 3 bodu (46) rozhodnutí, nejsou uvedeny jako 

maximální přípustné limity státní podpory, ale jedná se odhad skutečné návratnosti výroben z OZE, 

předložený Evropské komisi Českou republikou (cit pozn. – „Zdroj: České orgány“) v rámci popisu 

mechanismu stanovení výše podpory OZE mezi léty 2006-2012.  Evropská komise pak pouze v bodě (99) 

svého rozhodnutí potvrdila, že předložené údaje o míře návratnosti jsou srovnatelné s ostatním evropskými 

programy podpory obnovitelných zdrojů a Komise je shledává jako přiměřené. 

Stanovení nižší úrovně přiměřenosti podpory pro nepalivové zdroje není obhajitelné ani nižšími provozními 

riziky, která by nižší přípustné vnitřní výnosové procento těchto zdrojů zdůvodňovala. U nepalivových 

zdrojů existují významná rizika jako je např. rizikový faktor počasí, které predikovat ani jiným způsobem 

řídit nelze a neustále dochází k významným fluktuacím objemu vyrobené energie (viz například extrémní 

sucho v letošním roce, v jehož důsledku významně poklesla produkce elektřiny v malých vodních 

elektrárnách). Pominout nelze ani faktory specifické pro některé druhy obnovitelných zdrojů, které dále 

zvyšují celkovou úroveň podnikatelského rizika. U solárních elektráren se musí například jejich 

provozovatelé vyrovnat s faktem, že v důsledku bouřlivého rozvoje trhu výrobců komponent pro tyto zdroje 

nelze například ve většině případů uplatňovat odpovědnost z vad komponent, neboť řada výrobců již 

zanikla. Je rovněž skutečností, že solární panely jsou novou technologií s dosud praxí neověřenou životností, 

takže je zde významné riziko snižování objemu vyrobené elektřiny v důsledku vyšší než očekávané 

degradace panelů, jak ukazují některé příklady z praxe. Pominout nelze ani riziko vyplývající z turbulentních 

změn legislativy v neprospěch provozovatelů solární elektráren, k nimž docházelo v minulých letech (viz 

například schválení dodatečné solární daně ve výši 26% na první tři roky provozu, resp. 10% na celou další 

dobu životnosti výrobny, dodatečná nákladná instalace zařízení pro dispečerské řízení, neodůvodněně 
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vysoké zálohové platby na recyklaci solární panelů, zrušení daňových osvobození apod.) a s tím související 

účelová kriminalizace celého odvětví. Důsledkem těchto skutečností je pak průběžné zpřísňování podmínek 

bankovních úvěrů (omezování distribuce cash flow z projektů, zvyšování marží bank, zpřísňování nutnosti 

tvorby rezervních fondů atd) a zhoršování podmínek pro nové úvěry. Z pohledu rizik jsou tak všechny druhy 

OZE plně srovnatelné, protože každá skupina OZE má svoje specifická rizika. 

Připomínka č. 43: K § 30 odst. 9, část I. čl. I 

Požadujeme § 30 odst. 9 upravit následovně: 

(9) Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů lze prověřovat pouze u výroben uvedených do 

provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 a výroben podle odstavce 10. Pro účely prověření 

přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako 

datum uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. 

Odůvodnění  

V oddílu 1 chybí normativní text, který by upravoval, kterých výroben se prověřování přiměřenosti podpory 

týká. Jako nejvhodnější se jeví vložit tento text do dost. 9. 

Připomínka č. 44: K § 32 odst. 2 a odst. 4, k § 32a odst. 5, k § 33 odst. 1 a k § 34 – čl. I 

novelizační bod č. 139 (původně č. 127) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 139 tak, že se v § 32 odst. 2 vloží poslední věta „V takovém případě 
Ministerstvo opatření vydá nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výsledků sektorového šetření podle § 31 
odst. 6.“ a v § 32 odst. 4 se za slovy „nepožádá o“ nahrazují slova „rozhodnutí podle § 34“ slovy “provedení 
kontroly podle § 33“ a na konec tohoto odstavce se doplní věta „V případě, že se Ministerstvo v budoucnu 
rozhodne změnit opatření obecné povahy, může výrobce, který nepožádal o rozhodnutí provedení 
kontroly podle tohoto ustanovení, požádat o provedení kontroly podle §33 tohoto zákona ve lhůtě do 60 
dnů od vydání změny opatření obecné povahy.“. 

V § 32a odst. 5 se za slova „zvolí opatření“ doplní slova “podle tohoto paragrafu“ a údaj 30 dnů se změní na 
„ 90 dnů“. 

V § 33 odst. 1 se v poslední větě za slovo“ postupuje“ vloží slovo „přiměřeně“. 

V §34 se doplní odst. 8 tohoto znění „Inspekce řízení o nadměrné podpoře na návrh výrobce obnoví, 

jestliže po právní moci rozhodnutí podle odst. 1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv na rozhodnutí o 

zjištění nadměrné podpory.“ 

Dále pak upozorňujeme na skutečnost, že v navrhovaném § 36 je Mezi odstavci 1 a 2 nekonzistence. 

Zatímco v odstavci 1 je pro oblast elektřiny uveden kompletní výčet/specifikace (elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z 

obnovitelných zdrojů), tak v odstavci 2 je použit pouze výraz „elektřiny“. V případě § 36 se konkrétní úprava 

v tomto okamžiku nenavrhuje 
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V souladu s výše uvedeným navrhujeme upravit novelizační bod č. 139 následujícím způsobem: 

„139. V části první hlava VII včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 36 zní: 

„HLAVA VII 

PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORY ELEKTŘINY Z 

VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH 

ZDROJŮ A PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Díl 1 

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v 

období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 

§ 30 

Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny 

       (1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, pokud vnitřní 
výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí  

hodnotu 10,6 %,  

Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) V případě překročení hodnot podle odstavce 1 se jedná o nadměrnou podporu, která je 
neslučitelná s pravidly hospodářské soutěže. Nadměrná podpora může vzniknout 

a) podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,  

b) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s podporou elektřiny z druhotných zdrojů, 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou decentrální výroby elektřiny anebo provozní 
podpory tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „jiná provozní podpora“), nebo 

c) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nebo s investiční podporou a 
jinou provozní podporou; to neplatí pro souběh podpory elektřiny pro zdroj elektřiny uvedený do provozu v 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, u kterého je výše provozní podpory podle cenového 
předpisu snižována na základě uvedení výše investiční podpory v systému operátora trhu.   

(3) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle odstavce 2 písm. a) nebo b) se provádí sektorovým 
šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen „sektorové šetření“) podle § 31 a kontrolou podle § 33.    

(4) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle odstavce 2 písm. c) se provádí kontrolou podle § 
33, pokud výrobce nepožádá o opatření proti nadměrné podpoře podle § 32a.   

(5) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle § 33 se neprovede u výrobce, který čerpal v 
jednotlivých třech po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 
čerpal tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu 
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis36).  

(6) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny provedené sektorovým šetřením podle § 31 může 
zahrnovat také zdroj elektřiny provozovaný výrobcem, který čerpal v jednotlivých třech po sobě jdoucích 
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účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto podporu společně s jinou 
podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis.  

(7) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se 
souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, 
se výše podpory elektřiny sníží o výši čerpané investiční podpory způsobem podle prováděcího právního 
předpisu.  

(8) Do nabytí právní moci rozhodnutí podle § 34 se podpora považuje za přiměřenou. 

(9) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do 
provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. 

(10) Podle tohoto dílu se obdobně postupuje při zajištění přiměřenosti podpory elektřiny v případě 
výroben elektřiny, u kterých je podle dosavadních právních předpisů při uvedení do provozu po 31. prosinci 
2015 zachováno právo na podporu za podmínky uvedení výrobny elektřiny do provozu v zákonem 
stanovené lhůtě ode dne udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, nebo od dne vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby výrobny elektřiny, o jejímž umístění bylo územní řízení zahájeno před 18. 
srpnem 2011. 

§ 31 

Sektorové šetření 

(1) Sektorové šetření provádí ministerstvo, a to po 10 letech od prvního dne kalendářního roku 
následujícího po roce uvedení zdroje elektřiny do provozu. Ministerstvo provádí sektorové šetření z dat 
získaných z výkazů od výrobců v prověřovaném sektoru a od operátora trhu a zahrnuje prověření výše 
vnitřního výnosového procenta investic. Vzor výkazů stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Zdroje elektřiny se pro účely sektorového šetření člení do skupin (dále jen „sektor“), které stanoví 
prováděcí právní předpis.  

(3) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé informace potřebné k 
provedení sektorového šetření ve formě výkazu.  

(4) Rizikem nadměrné podpory je zjištění překročení vnitřního výnosového procenta investic v daném 
sektoru podle § 30 odstavce 1. Způsob hodnocení údajů z výkazů výrobců stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Pokud není sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory, platí, že podpora je přiměřená. 

(6) Ministerstvo zveřejňuje výsledky sektorového šetření způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
informuje vládu každoročně do 30. června. 

(7) V případě zjištění rizika nadměrné podpory nebo v případě souběhu podpory elektřiny z 
obnovitelných zdrojů a investiční podpory ministerstvo informuje prokazatelným způsobem výrobce a 
operátora trhu o výsledku sektorového šetření nebo při souběhu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a investiční podpory o možnosti zvolit si opatření proti nadměrné podpoře, a to do 15 dnů ode dne 
zveřejnění výsledku sektorového šetření. Pro tyto účely předá operátor trhu ministerstvu kontaktní údaje 
výrobců. 

 

Opatření k zajištění přiměřenosti podpory 
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§ 32 

(1) Je-li výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, může ministerstvo opatřením 
obecné povahy stanovit 

a) zákaz uplatňování podpory elektřiny v souběhu s jinou provozní podporou, 

b) snížení podpory elektřiny nebo způsob určení snížení podpory elektřiny. 

V takovém případě Ministerstvo opatření vydá nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výsledků sektorového 
šetření podle § 31 odst. 6. 

(2) Ministerstvo může dále stanovit opatřením obecné povahy postup výrobce elektřiny, operátora 
trhu nebo povinně vykupujícího ke splnění stanoveného opatření.  

(3) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Ustanovení správního řádu o projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány, doručení 
návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou a zveřejňování vydaného opatření obecné povahy na 
úředních deskách obecních úřadů se nepoužije. Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou pouze výrobci provozující výrobny elektřiny náležející do 
sektoru výroby elektřiny, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory.  

(4) Výrobce, který do 30 60 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá o rozhodnutí provedení 
kontroly podle § 33 tohoto zákona, je povinen dodržet povinnosti nebo zákazy stanovené opatřením 
obecné povahy nebo strpět snížení nebo jinou změnu výše podpory elektřiny nebo podmínek jejího 
poskytování. V případě, že se Ministerstvo v budoucnu rozhodne změnit opatření obecné povahy, může 
výrobce, který nepožádal o provedení kontroly podle tohoto ustanovení, požádat o provedení kontroly 
podle §33 tohoto zákona ve lhůtě do 60 dnů od vydání změny opatření obecné povahy. 

(5) Platí, že podpora elektřiny, jejíž výše byla snížena nebo jinak změněna opatřením obecné povahy, je 
přiměřenou podporou.     

§ 32a 

(1) V případě zjištění rizika nadměrné podpory u podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. a), 
vyplývajícího ze sektorového šetření podle § 31, může výrobce zvolit opatření proti nadměrné podpoře, a to 
ukončení podpory elektřiny od dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu. 
Právo na podporu po zbývající dobu životnosti výrobny v takovém případě zaniká.  

(2) V případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) může výrobce zvolit snížení 
podpory elektřiny o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře, které bude provedeno od počátku 
dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu. Způsob a postup snížení podpory 
stanoví prováděcí právní předpis.  

(3) Opatření podle odstavce 2 je možné zvolit pouze v případě souběhu podpory elektřiny s investiční 
podporou nebo s investiční a jinou provozní podporou, pokud sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko 
nadměrné podpory.  

(4) Opatření uvedené v odstavci 2 není možné zvolit, pokud výše investiční podpory převyšuje 
očekávanou kumulovanou výši podpory elektřiny od počátku dvanáctého kalendářního roku následujícího 
po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny. 
Způsob stanovení očekávané výše celkové podpory stanoví prováděcí právní předpis.  

(5) Výrobce zvolí opatření podle tohoto paragrafu proti nadměrné podpoře prostřednictvím systému 
operátora trhu do 90 120 dnů od doručení oznámení o výsledku sektorového šetření podle § 31 odst. 7. 
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(6) Operátor trhu je povinen  

a) informovat Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) do 60 150 dnů od zveřejnění výsledku 
sektorového šetření o výrobcích, kteří zvolili opatření proti nadměrné podpoře,  

b) v případě zvolení opatření podle odstavce 1 ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci zdroje elektřiny 
jako podporovaného zdroje elektřiny k počátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy 
byl zdroj elektřiny uveden do provozu, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce 
uplatňuje podporu formou výkupní ceny, 

c) stanovit snížení podpory a poskytovat sníženou podporu od počátku dvanáctého kalendářního roku 
následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce zvolil opatření podle 
odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou 
výkupní ceny.  

(7) V případech, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupních cen, je povinně vykupující povinen 
od počátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu 

a) ukončit vyplácení podpory v případě zvolení opatření podle odstavce 1, 

b) vyplácet sníženou podporu v případě zvolení opatření podle odstavce 2. 

(8) Pokud výrobce zvolí opatření proti nadměrné podpoře, kontrola přiměřenosti podpory se 
neprovádí. V takovém případě platí, že podpora elektřiny je přiměřená. 

 

§ 33 

Kontrola přiměřenosti podpory 

(1) Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a výrobce elektřiny nevyužije 
postup podle § 32 a § 32a, Inspekce provede u výrobce kontrolu přiměřenosti podpory. Inspekce kontrolu 
zahájí nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění výsledku sektorového šetření. Při kontrole se postupuje 
přiměřeně podle kontrolního řádu.  

(2) Předmětem kontroly je prověření výše vnitřního výnosového procenta investic. Inspekce vychází při 
kontrole z výkazu předloženého výrobcem podle § 31 odst. 3 nebo předloženého v průběhu kontroly nebo z 
hodnot použitých podle odstavce 4 v případě, kdy výrobce podklady nepředložil. Výrobce má právo po 
zahájení kontroly aktualizovat a doplňovat údaje.  

(3) Seznam výrobců, kteří čerpali investiční podporu v souvislosti s uvedením zdroje elektřiny do 
provozu, a jejich výroben poskytne Inspekci ministerstvo. 

(4) Pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a v případě, že výrobce za období od 
uvedení zdroje elektřiny do provozu do ukončení kontroly přiměřenosti podpory nedoloží podklady pro 
výpočet vnitřního výnosového procenta, může inspekce použít pro výpočet hodnoty nákladů a výnosů 
stanovené prováděcím právním předpisem.  

(5) V případě zjištění nadměrné podpory nebo rizika nadměrné podpory v budoucím období po 
zbývající dobu trvání práva na podporu se postupuje podle § 34. 

(6) Pokud výrobce prokáže, že získal podporu do výše podpor malého rozsahu podle § 30 odst. 5, 
kontrola se dále neprovádí. 

(7) Protokol o kontrole obsahuje kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem 
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a) zjištění, zda došlo nebo nedošlo u zdroje elektřiny k nadměrné podpoře nebo zda existuje riziko vzniku 
nadměrné podpory v budoucím období,  

b) zjištění, že k nadměrné podpoře již došlo do konce desátého kalendářního roku po roce, ve kterém byla 
výrobna uvedena do provozu, a v jaké výši, nebo 

c) zjištění, že existuje riziko nadměrné podpory v období po desátém kalendářním roce po roce, ve kterém 
byla výrobna uvedena do provozu, a vyčíslení maximálního množství vyrobené elektřiny v MWh s nárokem 
na podporu v tomto období, tak aby k nadměrné podpoře nedošlo; maximální množství vyrobené elektřiny 
v MWh bude stanoveno s předpokladem rovnoměrného rozložení podpory po zbývající dobu podpory a za 
podmínky nepřekročení doby nároku na podporu stanovené v § 39. 

(8) Pokud není kontrolou přiměřenosti zjištěna nadměrná podpora nebo riziko nadměrné podpory, 
platí, že podpora je přiměřená. 

 

§ 34 

Rozhodování o nadměrné podpoře 

(1) Inspekce rozhodne v případě zjištění 

a) nadměrné podpory vyplývající již z poskytnuté podpory do konce desátého kalendářního roku po roku, ve 
kterém byla výroba uvedena do provozu o  

1. ukončení práva na podporu pro zdroj elektřiny k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni 
nabytí právní moci rozhodnutí a  

2. o vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté 
výrobci,  

b) rizika nadměrné podpory vyplývající z podpory v období po desátém kalendářním roce po roce, ve 
kterém byla výrobna uvedena do provozu o  

1. stanovení maximálního množství podporované elektřiny v MWh na období po desátém kalendářním roce 
po roce, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu po zbývající dobu trvání práva na podporu, 

2. vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté výrobci, 
pokud v období do nabytí právní moci rozhodnutí již bylo dosaženo množství podporované elektřiny podle 
bodu 1. 

(2) Pokud se v řízení neprokáže, že došlo k nadměrné podpoře, nebo že existuje riziko nadměrné 
podpory, vydá o tom Inspekce rozhodnutí.  

(3) Inspekce zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí operátorovi trhu, příslušnému povinně 
vykupujícímu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

(4) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní cen povinně vykupující jsou po doručení 
pravomocného rozhodnutí podle odstavce 1 povinni zastavit výplatu podpory, nebo omezit výplatu 
podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí. 

(5) Řízení o nadměrné podpoře zahajuje Inspekce z moci úřední, nebo na žádost výrobce. K řízení o 
nadměrné podpoře je v prvním stupni místně příslušný územní inspektorát, v jehož územní působnosti je 
umístěn zdroj elektřiny. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát. 
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(6) Osobou oprávněnou z rozhodnutí o vrácení prostředků do státního rozpočtu je Česká republika, za 
kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

(7) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vyplacená podle rozhodnutí Inspekce v případě zjištění 
rizika nadměrné podpory vyplývající z čerpání podpory v budoucím období pro zbývající dobu trvání práva 
na podporu podle odstavce 1 písm. b), se považuje za přiměřenou. 

(8) Inspekce řízení o nadměrné podpoře na návrh výrobce obnoví, jestliže po právní moci 
rozhodnutí podle odst. 1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv na rozhodnutí o zjištění 
nadměrné podpory. 

Díl 2 

Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory 
elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. 

ledna 2013 do 31. prosince 2015 
 

§ 35 

(1) K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a 
podpory elektřiny z druhotných zdrojů se ustanovení § 30 až § 34 použijí obdobně, s výjimkou ustanovení o 
výši vnitřního výnosového procenta a ustanovení o provádění sektorového šetření pro zdroje elektřiny s 
instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW.  

(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě zdroje elektřiny 
využívajícího jiné než obnovitelné zdroje a podpora elektřiny z druhotných zdrojů je přiměřená, pokud 
vnitřní výnosové procento investic po dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 6,3 %. 

(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MW. U zdroje elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW se vždy provádí kontrola přiměřenosti 
podpory. 

Díl 3 

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a 

výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016 
 

§ 36 

(1) Podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z 
druhotných zdrojů a podporu tepla z obnovitelných zdrojů nelze kumulovat s jinou provozní podporou 
poskytovanou podle tohoto zákona.  

(2) Podporu elektřiny nebo podporu tepla podle tohoto zákona lze kumulovat s investiční podporou. 
Výše podpory elektřiny nebo podpory tepla se v takovém případě sníží o částku odpovídající výši investiční 
podpory, a to rovnoměrně po celou dobu trvání práva na podporu elektřiny nebo na podporu tepla; to 
neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje investiční náklady podporované výrobny elektřiny 
nebo výrobny tepla. Způsob a postup snížení výše podpory elektřiny nebo podpory tepla o výši investiční 
podpory a vymezení, kdy provozní podpora nezahrnuje investiční náklady do podporované výrobny 
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elektřiny a výrobny tepla stanoví prováděcí právní předpis. Podporu elektřiny formou aukčního bonusu není 
možné kumulovat s investiční podporou. 

(3) Operátor trhu, v případě podle odstavce 2, je povinen  

a) zaevidovat v informačním systému operátora trhu sníženou výši podpory elektřiny nebo podpory tepla o 
částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu i 
podpory formou výkupní ceny, 

b) hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny nebo podpory tepla o částku odpovídající výši poskytnuté 
investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu, 

c) informovat o snížené výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory 
povinně vykupujícího v případě podpory formou výkupní ceny. 

(4) Povinně vykupující, v případě podle odstavce 2, pokud se jedná o podporu formou výkupní ceny, je 
povinen hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši čerpané investiční 
podpory, která je evidována operátorem trhu podle odstavce 3 písm. a). 

______________ 

36) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis.“. 

Úplné znění ustanovení § 32 odst. 2 zní: 

„(2) Ministerstvo může dále stanovit opatřením obecné povahy postup výrobce elektřiny, operátora 

trhu nebo povinně vykupujícího ke splnění stanoveného opatření. V takovém případě Ministerstvo opatření 

vydá nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výsledků sektorového šetření podle § 31 odst. 6.“ 

Úplné znění ustanovení § 32 odst. 4 zní: 

„(4) Výrobce, který do 60 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá o provedení kontroly 
podle § 33 tohoto zákona, je povinen dodržet povinnosti nebo zákazy stanovené opatřením obecné povahy 
nebo strpět snížení nebo jinou změnu výše podpory elektřiny nebo podmínek jejího poskytování. V případě, 
že se Ministerstvo v budoucnu rozhodne změnit opatření obecné povahy, může výrobce, který nepožádal o 
provedení kontroly podle tohoto ustanovení, požádat o provedení kontroly podle §33 tohoto zákona ve 
lhůtě do 60 dnů od vydání změny opatření obecné povahy.“ 

Úplné znění ustanovení § 32a odst. 5 zní: 

„(5) Výrobce zvolí opatření podle tohoto paragrafu proti nadměrné podpoře prostřednictvím 
systému operátora trhu do  120 dnů od doručení oznámení o výsledku sektorového šetření podle § 31 odst. 
7.“ 

Úplné znění ustanovení § 32a odst. 6 zní: 

(6) Operátor trhu je povinen  

a) informovat Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) do 60 150 dnů od zveřejnění výsledku 
sektorového šetření o výrobcích, kteří zvolili opatření proti nadměrné podpoře,  

b) v případě zvolení opatření podle odstavce 1 ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci zdroje elektřiny 
jako podporovaného zdroje elektřiny k počátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy 
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byl zdroj elektřiny uveden do provozu, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce 
uplatňuje podporu formou výkupní ceny, 

c) stanovit snížení podpory a poskytovat sníženou podporu od počátku dvanáctého kalendářního roku 
následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce zvolil opatření podle 
odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou 
výkupní ceny.  

Úplné znění ustanovení § 33a odst. 1 zní: 

„(1) Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a výrobce elektřiny nevyužije postup 

podle § 32 a § 32a, Inspekce provede u výrobce kontrolu přiměřenosti podpory. Inspekce kontrolu zahájí 

nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění výsledku sektorového šetření. Při kontrole se postupuje přiměřeně 

podle kontrolního řádu.“ 

Úplné znění ustanovení §34 odst. 8 zní: 

„(8) Inspekce řízení o nadměrné podpoře na návrh výrobce obnoví, jestliže po právní moci rozhodnutí podle 

odst. 1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv na rozhodnutí o zjištění nadměrné podpory.“ 

 

Odůvodnění 

V případě § 32 odst. 2 - Vzhledem k tomu, že po oznámení výsledků sektorového šetření výrobci podle § 32 

odst. 7 musí následovat rozhodnutí výrobce, zda podvolí povinnostem a zákazům stanoveným opatřením 

obecné povahy nebo zda využije opatření proti nadměrné podpoře podle § 32a nebo zda se rozhodne jít 

cestou provedení kontroly přiměřenosti podle § 33, je nezbytné stanovit termín, do kdy bude nejpozději 

jasné, zda Ministerstvo opatření obecné povahy vydá nebo nevydá. V návaznosti na takto stanovený termín 

je potom nezbytné upravit i další termíny pro rozhodnutí výrobce (viz návrh úpravy v § 32a odst. 5). Lhůta 

60 dnů je navrhována jako lhůta přiměřená pro zpracování, schválení a vydání opatření obecné povahy.  

V případě § 32 odst. 4 - Výrobce nemůže žádat o rozhodnutí podle § 34, ale o provedení kontroly podle § 

33, protože rozhodnutí podle § 34 předchází kontrola podle § 33 a bez této kontroly nelze rozhodnutí podle 

§ 34 samostatně vydat. 

V případě § 32a odst. 5 - Z důvodu odstranění možné záměny opatření podle tohoto paragrafu s opatření 

podle § 32 se navrhuje doplnit zpřesnění, že se jedná o opatření podle tohoto paragrafu. Lhůta je navržena 

upravit v návaznosti na lhůtu navrženou pro vydání opatření obecné povahy podle § 32 tak, aby například v 

situaci, kdy Ministerstvo opatření obecné povahy nevydá (to výrobce zjistí po 60 dnech od zveřejnění 

výsledků sektorového šetření), měl výrobce dostatečný časový prostor pro rozhodnutí, zda zvolí opatření 

podle § 32 nebo zda se rozhodne jít cestou provedení kontroly přiměřenosti podle § 33. 

V případě § 33a odst. 1 -Při kontrole přiměřenosti podpory nelze postupovat podle kontrolního řádu, 

protože v tomto případě není naplněna jedna ze základních podmínek kontrolního řádu, když v jeho § 2 je 

uvedeno „Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z 

jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů“. Naplněna není proto, že 

nikde v zákoně 165/2012 Sb. a ani jeho navrhované novele není ustanovena žádná povinnost výrobce, která 

by se vázala na kontrolu přiměřenosti podpory. Za této situace navrhujeme doplnit slovo „přiměřeně“, když 

vycházíme z analogického a nikoliv přímého užití kontrolního řádu, viz užití pravidla čl. 41 Legislativních 
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pravidel vlády (Používání slov „obdobně“ a „přiměřeně“ v právních předpisech, Cl. 41, Obecné zásady. Pokud 

se v právním předpisu odkazuje na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu prostřednictvím 

pojmu „obdobně“ nebo „přiměřeně“, jde svým způsobem o užití institutu analogie, byt jde o jinou analogii 

než při interpretaci práva (např. § 853 občanského zákoníku nebo § 1 odst. 2 obchodního zákoníku). Jestliže 

se mají určité vztahy řídit v plném rozsahu určitou právní úpravou, užívá se při odkazu na tuto úpravu slova 

„obdobně“; nemají-li se určité vztahy řídit určitou právní úpravou v plném rozsahu nebo mají-li se řídit jen 

některými částmi určité právní úpravy, užívá se při odkazu na tuto úpravu slova „přiměřeně“.). 

V případě § 34 odst. 8 - Mechanimus kontrol přiměřenosti podpory je konstruován jako jednorázový proces, 

provedený k desátému roku od uvedení výroben do provozu. Je postaven na projekci výnosů z výroby 

elektřiny a nákladů na provoz výrobny do konce doby životnosti.  Realita provozu konkrétní výrobny 

elektřiny jistě nemusí odpovídat předpokladu, jenž bude vyjádřen v projekci budoucích nákladů a výnosů a 

může se od něho dokonce zásadním způsobem odchýlit. Výrobci mohou vzniknout předpokládané náklady 

převyšující odhad (nezbytná oprava výrobny apod.), anebo především náklady nepředpokládané, např. 

v důsledku živelních událostí, změny daňových předpisů, nepředpokládaných událostí technického 

charakteru a v jejich důsledku snížení příjmů za vyrobenou elektřinu, nebo nových požadavků daných 

evropskými či českými právními předpisy apod. V důsledku těchto událostí ale může dojít k tomu, že 

případné krácení nadměrné podpory nepovede (jen) ke krácení nadměrné podpory, ale i ke krácení 

podpory garantované, popřípadě může vést ke ztrátám na straně výrobce elektřiny. Výrobce elektřiny má 

přitom zákonem garantovánu podporu pokrývající náklady a přiměřený zisk (srov. nález Ústavního soudu 

České republiky Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. května 2012). 

Připomínka č. 45: K § 35, část I. čl. I 

Požadujeme do § 35 doplnit nový odst. 4 následujícího znění: 

(4) Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu 

elektřiny z druhotných zdrojů podle odstavců 1 až 3 lze prověřovat pouze u výroben elektřiny 

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroben elektřiny z druhotných zdrojů 

uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. Prosince 3015. Pro účely prověření přiměřenosti 

podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako datum 

uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. 

Odůvodnění  

V oddílu 2 chybí normativní text, který by upravoval, kterých výroben se prověřování přiměřenosti podpory 

týká. 

Připomínka č. 46: K § 38 odst. 1 – část I čl. I novelizační bod 144 (původně č. 132) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 144 tak, že se v § 38 odst. 1 v první větě za slova „výrobce“ vkládají 
slova  „s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu elektřiny podle § 6a nebo uplatňuje podporu 
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aukčním bonusem,“ a za slova „výrobce tepla“ se vkládají slova „s výjimkou výrobce s výjimkou výrobce 
tepla, který uplatňuje udržovací podporu tepla podle § 25a“. 

V souladu s výše uvedeným navrhujeme upravit novelizační bod č. 144 následujícím způsobem: 

„144.  V části první hlava VIII včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

„HLAVA VIII 

 

OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH A INFORMAČNÍ POVINNOST 

§ 37 

Omezení podpory ve zvláštních případech 

(1) Podpora elektřiny a podpora tepla se nevztahuje na elektřinu a teplo vyrobené  

a) výrobcem elektřiny a výrobcem tepla, který je ke dni registrace formy podpory v systému operátora trhu 
podnikatelem v obtížích, a to po dobu po kterou je na výrobce pohlíženo jako na podnikatele v obtížích; 
určení podnikatele v obtížích a způsob prokazování výrobcem stanoví prováděcí právní předpis, 

b) výrobcem elektřiny a výrobcem tepla, který má ke dni registrace formy podpory nebo její změny v 
systému operátora trhu neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise37), jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, a to po dobu, po kterou má výrobce neuhrazený dluh; způsob prokazování dluhu stanoví 
prováděcí právní předpis. 

(2) Podpora elektřiny se dále nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny v období, kdy je 
na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny po dobu 
šesti a více po sobě následujících hodin.  

§ 38 

Informační povinnosti 

(1) Výrobce s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu elektřiny podle § 6a nebo 
uplatňuje podporu aukčním bonusem, a výrobce tepla, s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje 
udržovací podporu tepla podle § 25a, je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních nákladů 
spojených s uvedením výrobny do provozu nebo spojenou s modernizací výrobny elektřiny a výši 
nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, která mu byla poskytnuta, poskytovatele 
podpory a číslo rozhodnutí nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při registraci zvolené 
formy podpory.. 

(2) Informace o výši podpory poskytnuté výrobci na elektřinu a teplo z výrobny, která převýší po dobu 
trvání nároku na podporu 500 tisíc EUR, sděluje operátor trhu do informačního systému Evropské komise 
bez zbytečného odkladu způsobem a postupem stanoveným prováděcím právním předpisem.  

(3) Operátor trhu je povinen uchovávat informace, získané v souvislosti s evidencí pro účely výplaty 
podpory, po dobu 10 let od ukončení poskytování podpory. 

(4) Doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny, které je povinen výrobce a výrobce 
tepla uchovávat podle jiných právních předpisů23), je povinen uchovávat i po lhůtě stanovené těmito 
právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto zákona, a to po celou dobu trvání práva 
na podporu a po dobu následujících 5 let a na vyžádání je předložit ministerstvu nebo Úřadu. Při změně 
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vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci doklady 
podle věty první nebo jejich kopie. 

(5) Výrobce a výrobce tepla, který používá pro výrobu elektřiny a výrobu tepla palivo z biomasy, 
biokapaliny nebo bioplynu je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let a 
na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu. 

(6) Výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu je 
povinen uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin a 
bioplynu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, 
nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, 
ministerstvu, Ministerstvu zemědělství a operátorovi trhu. 
_______________ 

37) Sdělení Komise 2004/C 249/01 Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních 

podniků v obtížích.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(1) Výrobce s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu elektřiny podle § 6a nebo uplatňuje 

podporu aukčním bonusem, a výrobce tepla, s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje udržovací 

podporu tepla podle § 25a, je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních nákladů spojených s 

uvedením výrobny do provozu nebo spojenou s modernizací výrobny elektřiny a výši nevratné 

investiční podpory z veřejných prostředků, která mu byla poskytnuta, poskytovatele podpory a číslo 

rozhodnutí nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při registraci zvolené formy podpory.“ 

Odůvodnění 

V případě podpory aukčním bonusem jsou požadované informace zcela irelevantní. Výrobce, pokud v aukci 

uspěje, uzavře se státem (Ministerstvem) smlouvu, ve které bude vše nezbytné pro výplatu podpory jasně 

uvedeno.  

Připomínka č. 47: K názvu hlavy IX – část I čl. I nový novelizační bod č. 153 

Návrh na změnu: 

 „153. Nadpis hlavy IX zní: 

 

„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY TEPLA A OSVĚDČENÍ O 

PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH 

ZDROJŮ: 

Dosavadní odstavce č. 153 až 205 se přečíslují jako 154 až 206. 

Úplné znění názvu hlavy 

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY, Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A 

ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA A OSVĚDČENÍ O PŮVODU 
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ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH 

ZDROJŮ. 

Odůvodnění 

V současné době jsou vydávány záruky původu na elektřinu z obnovitelných zdrojů elektřiny a elektřinu z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. V současné době se čím dál tím více množí požadavky 

spotřebitelů energií na doložení původu i elektřiny z jiných zdrojů, než z obnovitelných zdrojů elektřiny a z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (např. z plynových elektráren, z jaderných elektráren, z 

uhlí) a doložení původu tepla z obnovitelných zdrojů. Plné prokazovaní, vyšší transparentnost pro původ 

elektřiny a tepla a možnost volby palivového mixu bude přínosné jak pro zákazníky, tak i obchodníky a 

výrobce energií. Proto se navrhuje zavést vydávání záruk původu i na elektřinu z jiných než z obnovitelných 

zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a teplo z obnovitelných zdrojů. Celý 

návrh na vydávání, evidenci a nakládání se zárukami původu na elektřinu z jiných než z obnovitelných 

zdrojů elektřiny a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a teplo z obnovitelných zdrojů je 

koncipován shodně, jako je to již v současné době se zárukami původu na elektřinu z obnovitelných zdrojů 

elektřiny a elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Připomínka č. 48: K názvu hlavy IX – část I čl. I novelizační bod č. 154 (původně č. 141) 

Návrh na změnu: 

„154. Nadpis hlavy IX zní: 

„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY TEPLA A BIOMETANU A 

OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO 

DRUHOTNÝCH ZDROJŮ: 

Úplné znění hlavy 

„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY, Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

A ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA A BIOMETANU A 

OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA 

NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ“ 

Odůvodnění 

V současné době jsou vydávány záruky původu na elektřinu z obnovitelných zdrojů elektřiny a elektřinu 

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Návrh novely pak nad rámec úpravy dle připomínky 

č. 153 doplňuje záruky původu na biometanu. 

Připomínka č. 49: K nadpisu § 44 – čl I. nový novelizační bod č 155 

Návrh na změnu: 
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„155. V nadpisu § 44 se za slova „obnovitelných zdrojů“ vkládají slova „, elektřiny z neobnovitelných 

zdrojů“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 155 až 206 se přečíslují jako 156 až 207. 

Úplné znění ustanovení 

„§ 44  

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z neobnovitelných zdrojů a elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“ 

Odůvodnění 

Ve vazbě na předchozí připomínku je nezbytné rovněž upravit názvy paragrafů. 

Připomínka č. 50: K § 44 odst. 3 a odst. 4 – čl. I nový novelizační bod č. 157 (původně 

č. 143) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme doplnit novelizační bod č. 157 o nová ustanovení, a tedy upravit novelizační bod č. 157 
následujícím způsobem: 

„157.  V § 44 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které zní takto: 

„(3) Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství elektřiny, 

které bylo výrobcem vyrobeno z neobnovitelného zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České 

republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání 

původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního 

vztahu. 

(4) Záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství tepla, které bylo 

výrobcem tepla vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno přímo odběrateli připojenému k 

výrobně nebo do soustavy zásobování teplem v České republice za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo 

dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu tepla. Záruka původu tepla z obnovitelných 

zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 157 až 207 se přečíslují jako 158 až 208. 

Úplné znění ustanovení 

„(3) Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství elektřiny, které 

bylo výrobcem vyrobeno z neobnovitelného zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České 

republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání 

původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního 

vztahu. 

(4) Záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství tepla, které bylo výrobcem 

tepla vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno přímo odběrateli připojenému k výrobně 
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nebo do soustavy zásobování teplem v České republice za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo 

dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu tepla. Záruka původu tepla z obnovitelných 

zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.“ 

Odůvodnění 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 153. Navrhovaný postup vydávání záruk původu je 

následující:  

Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor 

trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. Podmínkou odeslání 

žádosti o vydání záruk původu výrobcem elektřiny je předání všech nezbytných měsíčních hodnot o výrobě 

elektřiny a dalších údajů do systému operátora trhu podle jiného právního předpisu. Pro výrobce elektřiny 

z kombinované výroby elektřiny a tepla je podmínkou odeslání žádosti o vydání záruk původu také 

zpracování poskytnutých údajů operátorem trhu (tj. zúčtování podpory KVET). Operátor trhu vydává záruky 

původu schválením žádosti výrobce elektřiny o vydání záruk původu, a to do 15 dnů od odeslání této 

žádosti.  

Výše uvedený postup je upraven v § 45 ve znění účinném od 1. ledna 2021. Viz. připomínka k části I. čl. I 

novelizační bod č. 153.  

Připomínka č. 51: K § 44 odst. 5 – čl. I novelizační bod č. 158 (původně č. 143) 

Návrh na změnu: 

„158.  V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Záruka původu biometanu odpovídá hodnotě množství biometanu, které bylo výrobcem biometanu 

vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 

těžebního plynovodu jiné výrobny plynu připojeného k distribuční nebo přepravní soustavě České 

republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání 

původu biometanu. Záruka původu biometanu se může stát předmětem smluvního vztahu.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Záruka původu biometanu odpovídá hodnotě množství biometanu, které bylo výrobcem biometanu 

vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 

těžebního plynovodu jiné výrobny plynu připojeného k distribuční nebo přepravní soustavě České 

republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání 

původu biometanu. Záruka původu biometanu se může stát předmětem smluvního vztahu.“ 

Odůvodnění 

Připomínka navazuje na záměr MPO zavést záruky původu na výrobu biometanu. V případě biometanu 

vyrobeného výrobcem biometanu, který uplatňuje podporu biometanu podle tohoto zákona, je záruka 
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původu biometanu vydána na účet vedený ministerstvem. Pokud výrobce biometanu neuplatňuje podporu 

biometanu, vydá operátor trhu záruky původu přímo výrobci biometanu na jeho žádost. 

Připomínka č. 52: K § 45 – část I čl. I novelizační bod č. 159 (původně č. 144 až 152) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační body č. 159 až 167 (původně 144 až 152) a nahradit jej jedním novelizačním 
bodem č. 159, který zní: 

„159.  § 45 včetně nadpisu zní: 

„§ 45 

Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, neobnovitelných zdrojů elektřiny a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich evidence  

 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo záruku 

původu tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor 

trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla 

z obnovitelných zdrojů na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.  

(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované 

výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů v případě 

podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a nebo § 27 nebo § 27e na 

elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo z výrobny tepla, pokud je výrobna elektřiny nebo 

výrobna tepla registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu34). Žádost o vydání 

záruky původu může výrobce elektřiny z neobnovitelného zdroje podat nejdříve po předložení 

operátorovi trhu elektronickou formou naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném a dodaném 

množství elektřiny a dalších souvisejících údajích v členění podle jednotlivých druhů využitých zdrojů a 

předávacích míst výroben elektřiny ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor trhu vydá 

záruku původu na základě žádosti výrobce elektřiny nebo výrobce tepla na jeho účet vedený v evidenci 

záruk původu, a to do 15 dnů od předložení této žádosti. 

 (32) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu elektřiny z neobnovitelných 

zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od 

data výroby odpovídající elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. 

Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 

kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny.  

  (43) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny 

z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, obchodníka s elektřinou nebo 
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obchodníka s plynem nebo dodavatele tepla (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.  

  (54) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, která 

umožňuje elektronickým způsobem  

 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační soustavy České republiky 

nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích,  

b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, distribuční soustavy nebo 

těžebního plynovodu připojeného k přepravní nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v 

hodnotě 1 MWh anebo v celých násobcích, 

b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci 

elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v rámci 

České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 

ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v České republice a výrobci elektřiny 

nebo a výrobci elektřiny, výrobci biometanu, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“),  

c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů nebo neobnovitelných pro prokázání původu elektřiny 

vyrobené nebo biometanu vyrobených z obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České 

republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),  

d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  

e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky původu nebo chybného vydání 

záruky původu na základě neúplných nebo nepravdivých informací.  

  (65) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do evidence záruk 

původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

  (76) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo biometanu.  

  

 (87) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  

  

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu 

a údaje sloužící k jejich ověření a  

 b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky 
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původu.  

  (98) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle 

tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného 

členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k 

jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a 

dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o 

správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto 

záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto 

skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu 

včetně odůvodnění.  

  (109) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu, její 

obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a 

vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  

  (1110) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky původu v 

rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky 

původu a za vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“.“ 

Dosavadní novelizační body 168 až 208se přečíslují jako 160 až 200. 

Úplné znění ustanovení 

„§ 45  

Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, neobnovitelných zdrojů elektřiny a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich evidence  

 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo záruku 

původu tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor 

trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla 

z obnovitelných zdrojů na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.  

(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované 

výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů v případě 

podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a nebo § 27 nebo § 27e na 

elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo z výrobny tepla, pokud je výrobna elektřiny nebo 

výrobna tepla registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu34). Žádost o vydání 

záruky původu může výrobce elektřiny z neobnovitelného zdroje podat nejdříve po předložení operátorovi 

trhu elektronickou formou naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném a dodaném množství 

elektřiny a dalších souvisejících údajích v členění podle jednotlivých druhů využitých zdrojů a předávacích 
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míst výroben elektřiny ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor trhu vydá záruku původu 

na základě žádosti výrobce elektřiny nebo výrobce tepla na jeho účet vedený v evidenci záruk původu, a to 

do 15 dnů od předložení této žádosti.  

 (32) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu elektřiny z neobnovitelných 

zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od 

data výroby odpovídající elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. 

Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 

kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny.  

 (43) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny 

z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s 

plynem nebo dodavatele tepla (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.  

 (54) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, která 

umožňuje elektronickým způsobem  

 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační soustavy České republiky 

nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích,  

b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, distribuční soustavy nebo těžebního 

plynovodu připojeného k přepravní nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh 

anebo v celých násobcích, 

b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci 

elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v rámci 

České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 

ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v České republice a výrobci elektřiny 

nebo a výrobci elektřiny, výrobci biometanu, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“),  

c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů nebo neobnovitelných pro prokázání původu elektřiny 

vyrobené nebo biometanu vyrobených z obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České 

republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),  

d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  

e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky původu nebo chybného vydání 

záruky původu na základě neúplných nebo nepravdivých informací.  

  (65) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do evidence záruk 

původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

  

 (76) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
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výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo biometanu.  

  (87) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  

 a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu 

a údaje sloužící k jejich ověření a  

 b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky 

původu.  

  (98) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle 

tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného 

členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k 

jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a 

dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o 

správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto 

záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto 

skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu 

včetně odůvodnění.  

  (109) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu, její 

obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a 

vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  

  (1110) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky původu v 

rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky 

původu a za vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“ 

Odůvodnění 

Úprava se váže na úpravu v § 44, kterou se zavádí záruky pro jiné kategorie zdrojů. Nově se pak upravují 

postupy pro jejich vydávání, evidenci a uplatnění obdobně, jako v případě obnovitelných zdrojů energie. 

Připomínka č. 53: K § 45 – část I čl. I nový novelizační bod č. 160 

Návrh na změnu: 

„160.  § 45 včetně nadpisu zní: 

„§ 45  
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Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, neobnovitelných zdrojů elektřiny a 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a biometanu a jejich evidence  

 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo záruku 

původu tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor 

trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla 

z obnovitelných zdrojů na jeho účet vedený v evidenci záruk původu. V případě biometanu vyrobeného 

výrobcem biometanu, který uplatňuje podporu biometanu podle tohoto zákona, je záruka původu 

biometanu vydána na účet vedený ministerstvem. Pokud výrobce biometanu neuplatňuje podporu 

biometanu, vydá operátor trhu záruky původu přímo výrobci biometanu na jeho žádost.    

(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované 

výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobce 

biometanu v případě podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a nebo § 

27 nebo § 27e na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo z výrobny tepla nebo na biometan 

vyrobený ve výrobně biometanu, pokud je výrobna elektřiny, výrobna tepla nebo výrobna biometanu 

registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu34). Žádost o vydání záruky původu 

může výrobce elektřiny z neobnovitelného zdroje podat nejdříve po předložení operátorovi trhu 

elektronickou formou naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném a dodaném množství 

elektřiny a dalších souvisejících údajích v členění podle jednotlivých druhů využitých zdrojů a předávacích 

míst výroben elektřiny ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor trhu vydá záruku původu 

na základě žádosti výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu na jeho účet vedený v 

evidenci záruk původu, a to do 15 dnů od předložení této žádosti.  

 (3) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu elektřiny z neobnovitelných 

zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od 

data výroby odpovídající elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. 

Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 

kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny. Záruka původu biometanu je platná po dobu 12 

kalendářních měsíců od data výroby odpovídajícího biometanu, pokud do té doby nedojde k jejímu 

uplatnění. 

  (4) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny 

z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, výrobce biometanu, ministerstva, 

obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem nebo dodavatele tepla (dále jen „držitel účtu“) v 

evidenci záruk původu.  

  (5) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, která 

umožňuje elektronickým způsobem  
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 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační soustavy České republiky 

nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích,  

b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, distribuční soustavy nebo 

těžebního plynovodu připojeného k přepravní nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v 

hodnotě 1 MWh anebo v celých násobcích, 

 b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci 

elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v rámci 

České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 

ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v České republice a výrobci elektřiny 

nebo a výrobci elektřiny, výrobci biometanu, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v jiném 

členském státě (dále jen „převod záruky původu“),  

 c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů nebo neobnovitelných pro prokázání původu 

elektřiny vyrobené nebo biometanu vyrobených z obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v 

České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),  

 d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  

 e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky původu nebo chybného vydání 

záruky původu na základě neúplných nebo nepravdivých informací.  

  (6) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do evidence záruk 

původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

  (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od 

uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo biometanu.  

  (8) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 

nebo výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  

 a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu 

a údaje sloužící k jejich ověření a  

 b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky 

původu.  

  (9) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle 

tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného 

členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k 

jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a 
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dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o 

správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto 

záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto 

skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu 

včetně odůvodnění.  

  (10) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu, její 

obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a 

vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  

  (11) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky původu v rámci 

České republiky, převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a 

za vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 160 až 200 se přečíslují jako 161 až 201. 

Odůvodnění 

Úprava váže na úpravu v § 44 a § 45 provedenou s účinností od 2020, kterou se zavádí záruky původu pro 

biometan. Nově se pak upravují postupy pro jejich vydávání, evidenci a uplatnění obdobně, jako v případě 

obnovitelných zdrojů energie. 

Připomínka č. 54: K § 51 odst. 1 - část I. čl. I. novelizační bod č. 177 (původně č. 169) 

Návrh na změnu: 

„177. V § 51 odst. 1 zní: 

„(1)Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v případech, kdy na podporu 

nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory 

tepla v nesprávné výši ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce 

tepla (dále jen „neoprávněné čerpání podpory“), Úřad z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání 

podpory a stanoví jeho rozsah podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce 

elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně čerpanou podporu 

uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu o neoprávněném čerpání podpory do 

státního rozpočtu. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je zároveň 

povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se 

neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny 

nebo výrobce tepla podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla 

neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného 

čerpání podpory.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(1)Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v souvislosti se spácháním přestupku 
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podle tohoto zákona v případech, kdy na podporu nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo došlo-li 

k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v nesprávné výši ze strany výrobce, výrobce 

elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla (dále jen „neoprávněné čerpání 

podpory“), Úřad z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah podle 

doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny 

elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů 

ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu. 

Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je zároveň povinen 

uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně 

čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce 

tepla podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla 

neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše 

neoprávněného čerpání podpory.“ 

Odůvodnění 

Požadujeme tuto změnu zavést do praxe co nejdříve a nečekat s její realizací až na 1. ledna 2021.  

Připomínka č. 55: K § 53 odst. 1 písm. f) - část I. čl I. nový novelizační bod č. 181 (původně 

č. 173) 

Návrh na změnu: 

„181. V § 53 v odst. 1 písm. f) se nahrazuje čárka mezi slovy „zdrojů“ a „elektřiny“ slovem „a“ a dále se na 

konec ustanovení doplňují slova: „a úhrady plateb a nákladů na financování podpory podle tohoto 

zákona“.“ 

Dosavadní novelizační body 182 až 201 se přečíslují jako 183 až 202.“ 

Úplné znění ustanovení 

„f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny z 

neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 

nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk původu,“. 

Odůvodnění 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 153. 

Připomínka č. 56: K § 53 odst. 1 písm. s) - část I. čl. I 

Požadujeme novelizační bod 184. upravit následovně: 
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184. V § 53 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 

„s) suroviny pro výrobu biometanu, způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, 

odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených 

hodnot biometanu,“. 

Odůvodnění 

Navazuje na připomínku k § 27a odst. 2. V prováděcím předpisu by byly uvedeny suroviny uvedené v příloze 

IX části A revidované směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů. 

Připomínka č. 67: K § 53 odst. 1 písm. aa) - část I. čl I. novelizační bod č. 184 (původně 

č. 175) 

Návrh na změnu: 

„184. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňují písmena t) až aa), které znějí: 

„t) stanovení skupiny zdrojů elektřiny pro rozdělení do sektorů v rámci sektorového šetření, 

u) hodnoty nákladů a výnosů pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a hodnoty 
nákladů a výnosů pro případy, že výrobce za období od uvedení zdroje elektřiny do provozu do provedení 
kontroly přiměřenosti podpory nedoloží podklady pro výpočet vnitřního výnosového procenta, 

v) způsob a postup snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů nebo podpory tepla z 
obnovitelných zdrojů o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, 

w) způsob stanovení odhadu celkově čerpané podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů od počátku 
dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu po zbytek doby trvání práva na 
podporu elektřiny, v případě souběhu s investiční podporou, 

x) způsob určení podnikatele v obtížích a prokazování této skutečnosti,  

y) způsob prokazování dluhu vniklého na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v 
návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s 
vnitřním trhem, 

z) způsob snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v 
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s 
investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů, 

aa) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobené a dodané elektřiny z 

neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„t) stanovení skupiny zdrojů elektřiny pro rozdělení do sektorů v rámci sektorového šetření, 

u) hodnoty nákladů a výnosů pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a hodnoty 

nákladů a výnosů pro případy, že výrobce za období od uvedení zdroje elektřiny do provozu do provedení 

kontroly přiměřenosti podpory nedoloží podklady pro výpočet vnitřního výnosového procenta, 
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v) způsob a postup snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů nebo podpory tepla z 

obnovitelných zdrojů o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, 

w) způsob stanovení odhadu celkově čerpané podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů od počátku 

dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu po zbytek doby trvání práva na 

podporu elektřiny, v případě souběhu s investiční podporou, 

x) způsob určení podnikatele v obtížích a prokazování této skutečnosti,  

y) způsob prokazování dluhu vzniklého na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v 

návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s 

vnitřním trhem, 

z) způsob snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v 

období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s 

investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů, 

aa) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobené a dodané elektřiny z 

neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu.“ 

Odůvodnění 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 153. 

Připomínka č. 58: K § 53 odst. 1 písm. f) – část I čl. I novelizační bod č. 189 (původně č.180) 

Návrh na změnu: 

„189.  V § 53 odst. 1 písm. f) se slova „a elektřiny“ nahrazují slovem „, elektřiny“ a za slova „a tepla“ se 

vkládají slova „,elektřiny z neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů a z biometanu“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů a elektřiny, elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny 

z neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů a z biometanu, její obsahové náležitosti, způsob 

ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk 

původu,“ 

Odůvodnění 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 153. 

Připomínka č. 59: K § 53 odst. 1 písm. bb), písm. cc) a písm. dd) – část I čl. I novelizační bod 

č. 195 (původně č. 186) 

Návrh na změnu: 

„ 195. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno bb), které zní: 
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bb) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobené a dodané elektřiny z 
neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu“ 

Úplné znění ustanovení 

„bb) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobené a dodané elektřiny z 
neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu. 

cc) požadavky na modernizaci výroben elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a 
způsob a postup provedení modernizace výrobny, 

dd) způsob a postup stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny před 

provedením úpravy zařízení výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z biomasy nebo bioplynu.“ 

Odůvodnění 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 153.  

Připomínka č. 60: K bodu Přechodných ustanovení – část I čl. II 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit přechodná ustanovení následujícím způsobem: 

„Přechodná ustanovení 

„1.  U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny 
z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona 
trvá právo na podporu elektřiny po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. 

2. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 
2006 do 31. prosince 2008 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

3. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se nevztahují na výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a 
výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé 
registrována forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 37 odst. 2 tohoto zákona se nevztahuje 
na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2015. 

4. Pro elektřinu nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla uvedené do provozu přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo 
právo na podporu, toto právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona o přiměřenosti podpory 
elektřiny a tepla a ustanovení § 6b, § 6c a § 11 odst. 2 tímto nejsou dotčena. 

5. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy 
podpory i po nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně 
elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW uvedené do provozu od 1. 
ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu zelenými bonusy. 
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6. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. d) tohoto zákona se nevztahuje na výrobu 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla 
uvedených do provozu do 31. prosince 2012. 

7. Pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou 
tepla za poslední čtvrtletí roku předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 29 
zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Ustanovení § 38 odst. 1 a § 38 odst. 2 tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny a výrobny 
tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté 
výrobci na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 tisíc 
EUR do informačního systému Evropské komise nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

9. První nařízení podle § 3 tohoto zákona vydá vláda nejpozději 4 měsíce po vyhlášení tohoto 
zákona. 

10.  V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna nebo lokální distribuční soustava má více 
předávacích míst a smlouva o připojení ke dni účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši 
rezervovaného příkonu v předávacím místě účastníka trhu s elektřinou s přenosovou soustavou nebo 
distribuční soustavou, provozovatel příslušné soustavy sjedná s účastníkem trhu s elektřinou tento 
rezervovaný příkon nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona. V ostatních případech se 
sjednaný rezervovaný příkon ve smlouvě o připojení považuje za rezervovaný příkon předávacího místa. 

11.  V případě, že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ale 
pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 
5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě součet sjednaných rezervovaných 
příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je na dané napěťové hladině součet 
sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů 
hlavních vedení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 výše součtu sjednaných 
rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. V případě, že ve smlouvě o připojení 
nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa 
připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného 
příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na jednotlivých napěťových 
hladinách. 

12.  Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně vykupující a 

operátor trhu má právo žádat úhradu výdajů a ostatních nákladů podle § 28 odst. 13, které mu vznikly 

nejpozději 10 let před nabytím účinnosti tohoto zákona. 

Úplné znění ustanovení 

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z 

druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona trvá 

právo na podporu elektřiny po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu.  

2. Výrobce nebo výrobce tepla, který uvedl výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit povinnosti podle § 38 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
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32. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 

2006 do 31. prosince 2008 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Kontrolu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a souběhu s jinou provozní 

podporou u zdrojů elektřiny v sektoru, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory a souběhu 

podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory zahájí Inspekce nejpozději do 3 měsíců ode 

dne zveřejnění výsledků sektorového šetření.   

43. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se nevztahují na výrobu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z 

obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována forma 

podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 37 odst. 2 tohoto zákona se nevztahuje na výrobu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve 

výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2015. 

54. Pro elektřinu nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla uvedené do provozu přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo právo 

na podporu, toto právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona o přiměřenosti podpory elektřiny a tepla a 

ustanovení § 6b, § 6c a § 11 odst. 2 tímto nejsou dotčena. 

65. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i 

po nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně elektřiny 

využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW uvedené do provozu od 1. ledna 2016, 

pro kterou trvá právo na podporu zelenými bonusy. 

76. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. d) tohoto zákona se nevztahuje na výrobu 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla 

uvedených do provozu do 31. prosince 2012. 

87. Pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou 

tepla za poslední čtvrtletí roku předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 29 

zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

98. Ustanovení § 38 odst. 1 a § 38 odst. 2 tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny a výrobny 

tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté 

výrobci na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 tisíc EUR 

do informačního systému Evropské komise nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

109. První nařízení podle § 3 tohoto zákona vydá vláda nejpozději 4 měsíce po vyhlášení tohoto zákona. 
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10. V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna nebo lokální distribuční soustava má více 
předávacích míst a smlouva o připojení ke dni účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši 
rezervovaného příkonu v předávacím místě účastníka trhu s elektřinou s přenosovou soustavou nebo 
distribuční soustavou, provozovatel příslušné soustavy sjedná s účastníkem trhu s elektřinou tento 
rezervovaný příkon nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona. V ostatních případech se 
sjednaný rezervovaný příkon ve smlouvě o připojení považuje za rezervovaný příkon předávacího místa. 

11.  V případě, že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ale 
pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 
5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě součet sjednaných rezervovaných 
příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je na dané napěťové hladině součet 
sjednaných rezervovaných příkonů záložních vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů 
hlavních vedení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 výše součtu sjednaných 
rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. V případě, že ve smlouvě o připojení 
nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa 
připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného 
příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na jednotlivých napěťových 
hladinách. 

12.  Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, povinně vykupující a operátor 

trhu má právo žádat úhradu výdajů a ostatních nákladů podle § 28 odst. 13, které mu vznikly 

nejpozději 10 let před nabytím účinnosti tohoto zákona. 

Odůvodnění 

Navrhované přechodné ustanovení 2. je retroaktivní a problematické. Co má například provozovatel sdělit, 

když výrobnu koupil a žádné podklady k investičním nákladům vynaloženým předchozími vlastníky a 

přijatým dotacím předchozími vlastníky nemá k dispozici, protože je od předchozích vlastníků neobdržel? 

Podobné znění bylo již navrhováno při projednávání zákona 131/2015 Sb., který ale byl nakonec v průběhu 

legislativního procesu upraven tak, že se tato nová povinnost týká pouze nových zdrojů a už ne zdroje 

provozovaných.  

V případě přechodného ustanovení 3. je úprava navrhována v souvislosti s připomínkou k části I. čl. I 

novelizační bod č. 139. Úprava je navržena tak, že zde v přechodném ustanovení bude ukotvena pouze 

lhůta pro zveřejnění výsledků šetření a všechny ostatní lhůty budou běžet standardně podle § 31 až 32a. 

Přechodné ustanovení 4. 

Bez doplnění ustanovení § 6b, § 6c a § 11 odst. 2 by samotné zavedení těchto ustanovení touto novelou 

postrádalo smysl, protože tato ustanovení jsou primárně nově zaváděna pro stávající již provozované zdroje 

a věta první tohoto přechodného ustanovení by neumožnila je prakticky použít. Po navrženém doplnění 

bude možné, aby stávající již provozovaný zdroj, když dokončí modernizaci po 1. 1. 2021, má nárok na 

podporu podle § 6c a neuplatní se ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) věta druhá (tj. že za uvedení výrobny do 

provozu se považuje dokončení modernizace). Současně po navrženém doplnění bude možné, aby stávající 

již provozovaný zdroj, když provede úpravu zařízení výrobny elektřiny po 1. 1. 2021, má zachován nárok na 

stávající podporu podle § 6b. 
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Přechodné ustanovení 8. řeší retroaktivitu § 38 odst. 1 vzhledem k výrobnám uvedeným do provozu před 

datem, kdy tato informační povinnost vznikla na základě zákona 131/2015 Sb., a v souladu s ním, když i tam 

se tato nová povinnost týká pouze nových zdrojů a už ne zdroje provozovaných.   

Přechodná ustanovení 10. a 11. 

Viz. připomínky k části I. čl. I novelizační body č. 118, č. 119 a č. 120. 

Přechodně ustanovení 12. 

Viz. připomínka k části I. čl. I novelizační bod č. 125. 

Připomínka č. 61: K bodu Přechodná ustanovení – část I čl. II 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme buď rozšířit přechodná ustanovení o úpravu objasňující (zejména pro účely kontroly případné 

překompenzace), že v případě přebudování uhelného zdroje na zdroj využívající čistou biomasu se za datum 

uvedení do provozu považuje odpovídající den v měsíci, od něhož byl po zbývající část tohoto měsíce 

poprvé uplatněn nárok na čerpání podpory pro výrobu elektřiny z čisté biomasy. Alternativně uvést toto 

alespoň v rámci důvodové zprávy. 

Úplné znění ustanovení 

Prozatím se nenavrhuje konkrétní úprava. Závisí na výsledné podobě přijetí připomínky. 

Odůvodnění 

Zejména v kontextu kontroly přiměřenosti podpory a ověřování faktického vzniku nároku na podporu je 

klíčové jednoznačně vymezit, co je považováno za datum uvedení do provozu v případě výroben elektřiny 

z biomasy, které byly přestavěny ze zdroje původně využívajícího jiný než obnovitelný zdroj. V těchto 

případech byl fakticky zdroj uveden do provozu již historicky, nicméně nárok na čerpání podpory vznikl 

teprve dokončením technických úprav zařízení umožňující čerpání podpory na čisté spalování a uplatněním 

práva čerpat odpovídající podporu. 

ODDÍL PŘIPOMÍNEK K ZÁKONU Č. 458/2000 Sb. 

Připomínka č. 62: K § 2 odst. 2 písm. a) bod 18. – Část II čl. III nový novelizační bod č. 7 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 7, který zní: 

„7. V § 2 písmena a) bod 18. se na konci čárka nahrazuje středníkem a doplňují slova „za výrobnu se 

považuje přečerpávací vodní elektrárna,“. 

Dosavadní novelizační body 7 až 334 se přečíslují jako 8 až 335. 



73 
 

Úplné znění ustanovení 

"18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující 

všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a 

více, s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu,; za výrobnu se považuje přečerpávací vodní elektrárna,“ 

Odůvodnění 

Navržená definice akumulačního zařízení do národní legislativy, vycházející z prozatímních návrhů Rady 

v rámci zimního balíčku, je velmi široká a může svým výkladem zahrnovat i zařízení, která z podstaty věci 

akumulačním zařízením nejsou. Typicky se jedná právě o přečerpávací vodní elektrárny, které jsou 

z podstaty výrobnami elektřiny. Analogicky přístup lze nepřímo dovodit i ze síťového kodexu o připojování 

výrobních modulů. Z tohoto důvodu doporučujeme doplnit zpřesnění definice výrobny ve výše navržené 

podobě. 

Připomínka č. 63: K § 2 odst. 2 písm. a) body 22. až 27. – Část II čl. III novelizační bod č. 8 

(původně č. 7) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit definice pojmů místo připojení, předávací místo, ukládání elektřiny a inteligentní měřící 

zařízení následujícím způsobem: 

„8. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují body 22 až 27, které znějí: 

„22. agregátorem fyzická nebo právnická osoba, která sdružuje zatížení nebo vyrobenou elektřinu od více 

zákazníků nebo výrobců elektřiny za účelem účasti na trhu s elektřinou, trhu s podpůrnými službami nebo 

pro řízení odchylek, 

23. místem připojení místo v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, ve kterém je připojeno 

odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo, prostřednictvím elektrické přípojky, 

společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace, 

24. předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo distribuční 

soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou prostřednictvím jednoho 

nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině jednoho provozovatele soustavy nebo místo předání a 

převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a zahraniční přenosovou, místa připojení záložních napájení 

na jedné napěťové hladině se považují za samostatné předávací místo; v případě odběrného místa 

připojeného prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a 

společné domovní instalace se za předávací místo považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení, 

25. akumulačním zařízením zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele distribuční soustavy, 

výrobce elektřiny nebo odběrné zařízení zákazníka sloužící k ukládání elektřiny, 
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26. ukládáním elektřiny ukládání elektřiny akumulačním zařízením do formy energie, která může být 

uložena a následně převedena na elektřinu nebo jinou formu energie a použita v pozdější okamžik, nežli 

v okamžik, kdy byla vyrobena, 

27. inteligentním měřicím systémem elektronický systém schopný měřit spotřebu energie nebo množství 

elektřiny dodané do sítě, poskytující více informací než běžné měřící zařízení a schopný vysílat a přijímat 

údaje pro účely informování, sledování a řízení za použití určité formy elektronické komunikace,“ 

Úplné znění ustanovení 

„22. agregátorem fyzická nebo právnická osoba, která sdružuje zatížení nebo vyrobenou elektřinu od více 

zákazníků nebo výrobců elektřiny za účelem účasti na trhu s elektřinou, trhu s podpůrnými službami nebo 

pro řízení odchylek, 

23. místem připojení místo v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, ve kterém je připojeno 

zahraniční přenosová soustava, odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo, 

prostřednictvím elektrické přípojky, společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky 

a společné domovní instalace, 

24. předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo distribuční 

soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou nebo zahraniční 

přenosovou soustavou prostřednictvím jednoho nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině 

jednoho provozovatele soustavy nebo místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a 

zahraniční přenosovou, místa připojení záložních napájení na jedné napěťové hladině se považují za 

samostatné předávací místo; v případě odběrného místa připojeného prostřednictvím společné domovní 

instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace se za předávací místo 

považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení, 

25. akumulačním zařízením zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele distribuční 

soustavy, výrobce elektřiny nebo odběrné zařízení zákazníka sloužící k ukládání elektřiny, 

26. ukládáním elektřiny ukládání elektřiny akumulačním zařízením do formy energie, která může být 

uložena a následně převedena na elektřinu nebo jinou formu energie a použita v pozdější okamžik, nežli 

v okamžik, kdy byla vyrobena, 

27. inteligentním měřicím systémem elektronický systém schopný měřit spotřebu energie nebo množství 

elektřiny dodané do sítě, poskytující více informací než běžné měřící zařízení a schopný vysílat a 

přijímat údaje pro účely informování, sledování a řízení za použití určité formy elektronické 

komunikace,“.. 

Odůvodnění 

V případě předávacího místa a místa připojení je nezbytné doplnit rovněž propojení mezi českou a 

zahraniční přenosovou soustavou, která jsou rovněž měřena a registrována v systému operátora trhu a jsou 

za ně předávány a evidovány údaje z měření a rovněž využívány k dalším navazujícím procesům na trhu 

s elektřinou. 
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Definice ukládání elektřiny byla zpřesněna, neboť původní návrh byl pravděpodobně pouze nesprávným 

překladem návrhu Rady EU v rámci zimního balíčku, který v anglické verzi zní: „ 47. 'energy storage' means, 

in the electricity system, deferring the final use of electricity to a later moment than when it was generated 

or the conversion of electrical energy into a form of energy which can be stored, the storing of that energy, 

and the subsequent reconversion of that energy back into electrical energy or another energy carrier.“. 

V případě inteligentního měřícího zařízení doporučujeme místo pojmu elektroměr používat pojem měřicí 

zařízení, o kterém se napříč zákonem hovoří a jehož podmínky instalace upravuje § 49 zákona. Současně 

doporučujeme nahradit slovo kontroly slovem řízení, neboť cílem instalace smart systémů není jen 

kontrolovat, ale především umožnit reakci výroby nebo zatížení na cenové signály a řídit tak výrobu resp. 

spotřebu zařízení. 

Připomínka č. 64: K § 3 odst. 4 písm. a) – Část II čl. III novelizační bod č. 11 (původně č. 10) 

Návrh na změnu: 

„11. V § 3 odst. 4 písm. a) se slovo „degazačního“ nahrazuje slovem „karbonského“ a zrušuje se slovo 

„biometanu“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(4) Licence se nevyžaduje 

a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, degazačního karbonského a 

generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci 

potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst, 

b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka, 

c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.“. 

Odůvodnění 

Vzhledem k úpravě v rámci § 2 odst. 2 písm. b) bod 9, kdy se degazační plyn nahrazuje karbonským plynem, 

je nezbytné provést úpravu i v tomto ustanovení § 3 odst. 4. 

Připomínka č. 65: K § 5 odst. 5 – původní novelizační bod 12 

Návrh na změnu: 

Požadujeme upřesnit navrhovanou úpravu. 

Odůvodnění 

Z nově navrhované úpravy není zřejmé, zda nejsou kladeny žádné požadavky na odbornou způsobilost nebo 

se odbornost vyžaduje, jen se však v licenčním řízení neprokazuje. Zároveň máme za to, že (v případě, že 
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navržená úprava znamená, že se napříště žádná odbornost nevyžaduje), tato změna může negativně 

ovlivnit profesionalitu při výkonu licencované činnosti obchodníka. 

Připomínka č. 66: K § 8a – Část II čl. III novelizační bod č. 16 (původně č. 15) 

Požadujeme vysvětlit níže zvýrazněnou navrhovanou úpravu v § 8a odst. 2 písm. b). 

Návrh na změnu: 

„16. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Seznam držitelů licencí 

(1) Seznam držitelů licencí je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické 

podobě, ve kterém jsou evidovány údaje podle § 8 odst. 2. Za tím účelem jsou přebírány informace a údaje 

z jiných informačních systémů a registrů. Správcem a provozovatelem seznamu držitelů licencí je 

Energetický regulační úřad. 

(2) Seznam držitelů licencí je veřejným informačním systémem veřejné správy v části tvořené 

údaji podle § 8 odst. 2, pokud není dále stanoveno jinak. Seznam držitelů licencí je neveřejným informačním 

systémem veřejné správy v části tvořené 

a) rodnými čísly, 

b) ostatními údaji uvedenými v § 8 odst. 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku licence, kdy budou tyto údaje 

převedeny z veřejné části do části neveřejné. 

(3) V seznamu držitelů licencí jsou obdobně evidovány rovněž osoby, kterým bylo uznáno oprávnění 

podnikat podle § 7a, a to včetně uvedení, z kterého členského státu bylo oprávnění podnikat uznáno. 

(4) Údaje vedené ve veřejné části seznamu držitelů licencí Energetický regulační úřad zpřístupňuje 

v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje je nejpozději každých 7 dní.“. 

Úplné znění ustanovení 

„§ 8a 

Seznam držitelů licencí 

(1) Seznam držitelů licencí je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické 

podobě, ve kterém jsou evidovány údaje podle § 8 odst. 2. Za tím účelem jsou přebírány informace a 

údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem a provozovatelem seznamu držitelů licencí je 

Energetický regulační úřad. 

(2) Seznam držitelů licencí je veřejným informačním systémem veřejné správy v části tvořené 

údaji podle § 8 odst. 2, pokud není dále stanoveno jinak. Seznam držitelů licencí je neveřejným 

informačním systémem veřejné správy v části tvořené 
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a) rodnými čísly, 

b) ostatními údaji uvedenými v § 8 odst. 2 po uplynutí 4 let ode dne zániku licence, kdy budou tyto údaje 

převedeny z veřejné části do části neveřejné. 

(3) V seznamu držitelů licencí jsou obdobně evidovány rovněž osoby, kterým bylo uznáno 

oprávnění podnikat podle § 7a, a to včetně uvedení, z kterého členského státu bylo oprávnění podnikat 

uznáno. 

(4) Údaje vedené ve veřejné části seznamu držitelů licencí Energetický regulační úřad zpřístupňuje v 

elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje je nejpozději každých 7 

dní.“. 

Odůvodnění 

V případě, že bylo Úřadem uznáno oprávnění k podnikání z členského státu EU, je důležité uvádět rovněž i 

původ takového oprávnění (zejména pro případy typu BREXIT apod., kdy existuje riziko zániku takového 

oprávnění). Účastníci trhu tak by tak měli mít možnost ověřit údaje o oprávnění k podnikání o svých 

obchodních partnerech. 

Současně se doporučuje stanovit lhůtu pro aktualizaci údajů alespoň 1 týdně tak, aby účastníci trhu 

s elektřinou měli možnost operativněji ověřovat údaje o smluvních partnerech; zejména při vzniku nebo 

zániku oprávnění k podnikání může měsíční aktualizace znamenat zásadní negativní dopady v případě, že 

smluvní strana neposkytne korektní údaje. 

Není zřejmé, jaký je důvod omezení zveřejnění po uplynutí čtyř let ode dne zániku licence, když obdobné 

evidence (např. obchodní rejstřík) obsahují i historii údajů bez jakýchkoliv omezení. Jaký údaj z evidence je 

považován za natolik citlivý, aby byl tímto způsobem chráněn? 

Připomínka č. 67: K § 11a odst. 5 – Část II čl. III novelizační bod č. 25 (původně č. 24) 

Návrh na změnu: 

„25.  V § 11a odst. 5 se za slovo „data“ vkládá slovo „účinnosti“ a za slova „nejpozději desátý“ se vkládá 

slovo „pracovní“. 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu 

plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez 

uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných 

smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných 

smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho 

právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit 

od smlouvy nejpozději desátý pracovní den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních 

podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení 



78 
 

regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném 

rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.“ 

Odůvodnění 

Lhůtu po odstoupení je nezbytné stanovit nikoliv v kalendářních dnech, ale ve dnech pracovních. 

V opačném případě nelze zajistit splnění veškerých procesních úkonů spojených s ukončením smluvního 

vztahu a úkonů spojených s navazující změnou dodavatele, který se realizuje prostřednictvím systému 

operátora trhu. V případě, kdy by navíc v této lhůtě došlo ke kumulaci víkendů a státních svátků, byl by 

kladen nepřiměřeně vysoký požadavek na pracovní disponibilitu nejen na straně dodavatele elektřiny, ale 

rovněž i na straně dalších účastníků trhu (zejména v případě, kdy je spotřebiteli dodávána komodita na 

základě smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu, a tedy je nutné současně zajistit 

řádné ukončení smluvního vztahu s provozovatelem distribuční soustavy). Tato úprava tedy naráží na 

technické a procesní limity a současně navyšuje náklady na straně dotčených účastníků trhu a prodražuje 

službu spotřebiteli. 

Připomínka č. 68: K § 11a odst. 6 – Část II čl. III novelizační bod č. 26 (původně č. 25) 

Návrh na změnu: 

„26.  V § 11a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Odstoupení od smlouvy podle odstavce 5 doručené 

držiteli licence nejpozději desátý pracovní den před koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu 

dni tohoto kalendářního měsíce, nejdříve však ke dni předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny nebo 

změny smluvních podmínek, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení“ a za slova „než 10“ se 

vkládá slovo „pracovních“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo 

doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. 

Odstoupení od smlouvy podle odstavce 5 doručené držiteli licence nejpozději desátý pracovní den 

před koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu dni tohoto kalendářního měsíce, nejdříve 

však ke dni předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek, neurčí-li 

zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s 

žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od 

účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 pracovních dnů před 

koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.“. 

Odůvodnění 

Úprava navazuje na připomínku k § 11a odst. 5, kde se navrhuje upravit lhůty ve vztahu k pracovním dnům 

tak, aby navazovaly na technicky zvládnutelné procesy související s ukončováním smluv a změnou 

dodavatele prostřednictvím systému operátora trhu.  
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Zároveň se navrhuje zpřesnit lhůty pro možné ukončení smluvního vztahu v souvislosti se změnou ceny 

nebo smluvních podmínek. Zájmem obchodníka je být vstřícný vůči zákazníkům a informovat je o svém 

záměru na úpravu cen nebo smluvních podmínek v delším než zákonem stanoveném minimálním předstihu 

a vytvořit tak větší časový prostor pro vyhodnocení úprav ze strany zákazníka. Nicméně v tomto případě by 

neměl být za takovýto přístup „penalizován“ v podobě dřívějších ukončení smluvních vztahů než ke dni 

předcházejícímu účinnosti navrhovaných změn. 

Připomínka č. 69: K § 11a odst. 7 až 13 – Část II čl. III novelizační bod č. 28 (původně č. 27) 

Návrh na změnu: 

„28.  V § 11a se za odstavec 6 vkládají odstavce 7 až 13, které znějí: 

„ (7) Uložení jakýchkoliv sankcí zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením 

smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu odstoupením od smlouvy podle odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle odstavce 3 se zakazuje. 

(8) V případě, že držitel licence uzavřel se zákazníkem v postavení spotřebitele smlouvu o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, 

jejíž celková doba trvání přesahuje 36 měsíců od účinnosti smlouvy, považuje se taková smlouva po 

uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 

(9) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence na dobu určitou, 

ve které je sjednáno automatické prodloužení závazku ze smlouvy, je zákazník v postavení spotřebitele 

oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli do patnáctého dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání 

smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání smlouvy. 

(10) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu na 

dodávku elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu 

prokáže-li zánik právního titulu k užívání odběrného místa nebo vznik právního titulu jiné fyzické nebo 

právnické osoby k užívání odběrného místa. Výpovědní doba činí 15 pracovních dnů a počíná běžet 

prvním dnem po doručení výpovědi. Obdobně postupuje zákazník v postavení spotřebitele v případě 

smlouvy o připojení. 

(11) V případě, že je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu uzavírána, aniž by zákazníkovi v postavení spotřebitele bylo poskytnuto její 

písemné vyhotovení, je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod 

s plynem povinen bezodkladně po uzavření smlouvy poskytnout zákazníkovi písemné vyhotovení smlouvy. 

Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, lhůta pro 

odstoupení od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy zákazníkovi. 

(12) Na žádost zákazníka v postavení spotřebitele je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, 

obchod s elektřinou nebo obchod s plynem povinen poskytnout zákazníkovi obsah smlouvy o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. 
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(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jednající se zákazníkem v postavení spotřebitele o 

uzavření, ukončení či změně smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu, která je ve smluvním vztahu k držiteli licence, je povinna dodržovat obdobně 

povinnosti stanovené držiteli licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem v ustanovení tohoto 

paragrafu, jakož i dodržovat povinnosti prodávajícího podle zvláštního zákona x. 

X Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele“ 

 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako 14 a 15. 

Úplné znění ustanovení 

„(7) Uložení jakýchkoliv sankcí zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením 

smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu odstoupením od smlouvy podle odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle odstavce 3 se zakazuje. 

 (8) V případě, že držitel licence uzavřel se zákazníkem v postavení spotřebitele smlouvu o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu 

určitou, jejíž celková doba trvání přesahuje 36 měsíců od účinnosti smlouvy, považuje se taková smlouva 

po uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 

(9) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence na 

dobu určitou, ve které je sjednáno automatické prodloužení závazku ze smlouvy, je zákazník v postavení 

spotřebitele oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli do patnáctého pracovního dne před uplynutím 

sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání smlouvy. 

(10) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu na 

dodávku elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu 

prokáže-li zánik právního titulu k užívání odběrného místa nebo vznik právního titulu jiné fyzické nebo 

právnické osoby k užívání odběrného místa. Výpovědní doba činí 15 pracovních dnů a počíná běžet 

prvním dnem po doručení výpovědi. 

(11) V případě, že je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu uzavírána, aniž by zákazníkovi v postavení spotřebitele bylo poskytnuto její 

písemné vyhotovení, je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo 

obchod s plynem povinen bezodkladně po uzavření smlouvy poskytnout zákazníkovi písemné vyhotovení 

smlouvy. Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, 

lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy zákazníkovi. 

(12) Na žádost zákazníka v postavení spotřebitele je držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu 

plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem povinen poskytnout zákazníkovi obsah smlouvy o 

dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. 

(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jednající se zákazníkem v postavení spotřebitele o uzavření, 

ukončení či změně smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 

nebo plynu, která je ve smluvním vztahu k držiteli licence, je povinna dodržovat obdobně povinnosti stanovené 
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držiteli licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem v ustanovení tohoto paragrafu, jakož i dodržovat 

povinnosti prodávajícího podle zvláštního zákona 
x
. 

X
 Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele“ 

 (714) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem 

je povinen zákazníkům umožnit neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn. 

(815) Uplatňuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny, výrobu 

plynu nebo dodavatel tepelné energie zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné 

energie, stanoví zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období.“ 

Odůvodnění 

Cílem ustanovení odst. 7 je v zájmu ochrany spotřebitele zabránit držiteli licence v uložení sankcí 

zákazníkovi v postavení spotřebitele, který využívá svého zákonného oprávnění stanoveného v odstavci 2 a 

odstavci 3 na ukončení smluvního vztahu, vedeného snahou takovouto sankcí spotřebiteli v ukončení 

smluvního vztahu bránit. 

V případě odstavce 8 se pak sjednocuje přístup k uplatňovaným lhůtám v rámci ostatních ustanovení na 

ochranu spotřebitele tak, aby bylo možné realizovat veškeré relevantní kroky a procesy vyplývající 

z uplatněného práva zákazníka vypovědět smlouvu, které musí být prostřednictvím systému operátora trhu 

provedeny. 

Ustanovení odstavce 10 umožní zákazníkovi v postavení spotřebitele ukončit smluvní vztah o 

dodávkách/sdružených službách dodávky elektřiny/plynu a smlouvy o připojení v situacích, kdy ztratí 

způsobilost užívat odběrné místo či způsobilost užívat toto odběrné místo prokáže jiný subjekt, aniž by mu 

byla držitelem licence uložena sankce za takovéto (de facto předčasné) ukončení. Ustanovení zároveň 

popisuje právní a procesní způsob takového ukončení smluvního vztahu. 

Připomínka č. 70: K § 11a nové odst. 16 až 18 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 29 

(původně č. 28) 

Návrh na změnu: 

„29. V § 11a se za odstavec 15 doplňují odstavce 16 až 18, které znějí: 

„(16) Pokud zákazník v postavení spotřebitele zmocnil právnickou nebo fyzickou osobu k právnímu 

jednání směřujícímu k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, nesmí být toto zmocnění starší 6 měsíců 

před provedením příslušného právního jednání. 

(17) Zprostředkování nebo jiné obdobné právní jednání vedoucí k uzavření smlouvy o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu lze pro zákazníka v 

postavení spotřebitele provést pouze jako jednorázové právní jednání.   
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(18) Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo o sdružených službách dodávek 

elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v postavení spotřebitele, pohlíží se na ni jako na 

smlouvu uzavřenou distančním způsobem.“  

Dosavadní body 29 až 335 se přečíslují jako 30 až 336. 

Úplné znění ustanovení 

„(16) Pokud zákazník v postavení spotřebitele zmocnil právnickou nebo fyzickou osobu k 

právnímu jednání směřujícímu k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu 

nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, nesmí být toto zmocnění starší 6 

měsíců před provedením příslušného právního jednání. 

(17) Zprostředkování nebo jiné obdobné právní jednání vedoucí k uzavření smlouvy o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu lze pro 

zákazníka v postavení spotřebitele provést pouze jako jednorázové právní jednání.   

(18) Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo o sdružených službách dodávek 

elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v postavení spotřebitele, pohlíží se na ni jako 

na smlouvu uzavřenou distančním způsobem.“ 

Odůvodnění 

Navržená úprava odst. 16 vychází ze zkušeností a obvyklé praxe na trhu s elektřinou a plynem a je vedena 

snahou chránit zákazníka v postavení spotřebitele před zneužíváním udělených zmocnění, a to omezením 

časového období pro užití poskytnutého zmocnění, neboť často není zřejmé, zda se vůle zákazníka v 

postavení spotřebitele v delší lhůtě od uděleného zmocnění nezměnila a ze strany dodavatele není 

zneužívána historicky udělená plná moc.  

Úprava v odst. 17 je pak vedena snahou chránit zákazníka v postavení spotřebitele před zneužíváním 

zprostředkovací či obdobné činnosti, vedoucí k opakovaným a často protichůdným jednáním, které v 

důsledku působí k tíži zákazníka v postavení spotřebitele. 

Cílem posledního navrženého ustanovení je poskytnout smluvním vztahům zákazníka v postavení 

spotřebitele, které byly za tohoto uzavřeny v zastoupení, stejnou míru právní ochrany jakou dle tohoto 

zákona požívají smluvní vztahy uzavřené distančním způsobem. 

Připomínka č. 71: K § 12a odst. 2 – Část II čl. III novelizační bod č. 31 (původně č. 29) 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme do důvodové zprávy objasnit slovní spojení „pozbyl možnost dodávat elektřinu nebo plyn“. 

Odůvodnění 

Přestože je tato úprava již zakotvena na úrovni podzákonného předpisu, považujeme za vhodné vysvětlit, 

v jakých případech pozbývá dodavatel možnost dodávat zákazníkovi komoditu, pokud se nejedná o situace, 
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kdy je mu odejmuto oprávnění k podnikání nebo nesplňuje podmínky pro zajištění odpovědnosti za 

odchylku v případě přenesení zákazníkem apod. Je žádoucí alespoň na určitých příkladech v rámci 

odůvodnění ilustrovat obsah tohoto ustanovení. 

Připomínka č. 72: K § 12a odst. 8  – Část II čl. III novelizační bod č. 32 (původně č. 30) 

Návrh na změnu: 

„30. V § 12a odst. 8 se za slovo „instance“ vkládají slova „zákazníkovi zaniká smlouva, jejímž předmětem 

je dodávka elektřiny nebo plynu s původním dodavatelem zákazníka, a“ a na konci tohoto odstavce se 

doplňují věty „Původní dodavatel je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne zániku závazku provést 

bezplatně mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu. Původní dodavatel je dále povinen do 30 

kalendářních dnů ode dne zániku závazku vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami zákazníka na dodávku 

elektřiny nebo plynu včetně případné související služby a celkovou cenou za zákazníkem odebranou 

elektřinu nebo plyn v zúčtovacím období.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance zákazníkovi zaniká 

smlouva, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu s původním dodavatelem zákazníka, a 

jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi. Původní dodavatel 

je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne zániku závazku provést bezplatně mimořádné vyúčtování 

dodávky elektřiny nebo plynu. Původní dodavatel je dále povinen do 30 kalendářních dnů ode dne 

zániku závazku vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami zákazníka na dodávku elektřiny nebo 

plynu včetně případné související služby a celkovou cenou za zákazníkem odebranou elektřinu nebo 

plyn v zúčtovacím období.“ 

Odůvodnění 

Z návrhu ustanovení by bylo možné dovozovat, že dodavatel je povinen vyúčtovat pouze dodávku vlastní 

komodity, a nikoliv případné související služby v případě, že dodávka se uskutečňovala na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu. Z tohoto důvodu doporučujeme uvedené 

zpřesnění/doplnění i případné související služby. 

Připomínka č. 73: K § 12a odst. 8  – Část II čl. III novelizační bod č. 32 (původně č. 30) 

Návrh na změnu: 

„30. V § 12a odst. 8 se za slovo „instance“ vkládají slova „zákazníkovi zaniká smlouva, jejímž předmětem 

je dodávka elektřiny nebo plynu s původním dodavatelem zákazníka, a“ a na konci tohoto odstavce se 

doplňují věty „Původní dodavatel je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne zániku závazku provést 

bezplatně mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu. Původní dodavatel je dále povinen do 30 

kalendářních dnů ode dne zániku závazku vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami zákazníka na dodávku 
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elektřiny nebo plynu včetně případné související služby a celkovou cenou za zákazníkem odebranou 

elektřinu nebo plyn v zúčtovacím období.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance zákazníkovi zaniká 

smlouva, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu s původním dodavatelem zákazníka, a 

jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu původním dodavatelem zákazníkovi. Původní dodavatel 

je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne zániku závazku provést bezplatně mimořádné vyúčtování 

dodávky elektřiny nebo plynu. Původní dodavatel je dále povinen do 30 kalendářních dnů ode dne 

zániku závazku vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami zákazníka na dodávku elektřiny nebo 

plynu včetně případné související služby a celkovou cenou za zákazníkem odebranou elektřinu nebo 

plyn v zúčtovacím období.“ 

Odůvodnění 

Z návrhu ustanovení by bylo možné dovozovat, že dodavatel je povinen vyúčtovat pouze dodávku vlastní 

komodity, a nikoliv případné související služby v případě, že dodávka se uskutečňovala na základě smlouvy o 

sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu. Z tohoto důvodu doporučujeme uvedené 

zpřesnění/doplnění i případné související služby. 

Připomínka č. 74: K § 16 písm. bb) 

Návrh na změnu: 

„bb) přejímá nebo předává sousedním státům a účastníkům trhu s plynem za úplatu plyn poskytnutý při 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem, 

Odůvodnění 

Jedná se jenom o zpřesňující doplnění, které nemění smysl navrhované právní úpravy. 

Připomínka č. 75: K § 16 písm. o) – Část II čl. III novelizační bod č. 36 

Návrh na změnu: 

„36. V § 16 písmenu o) se slova „a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České 

republiky pro energii z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „podle Nařízení o správě energetické unie 

Integrovaný plán v oblasti energetiky a klimatu.“ 

Dosavadní novelizační body 36 až 336 se přečíslují jako 37 až 337. 

Úplné znění ustanovení 

„o) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky pro energii 
z obnovitelných zdrojů podle Nařízení o správě energetické unie Integrovaný plán v oblasti energetiky a 
klimatu včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném termínu předkládá Komisi,“. 
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Odůvodnění 

Ve vazbě na výše uvedené Nařízení o správě energetické unie a legislativní úpravu v rámci zákona o 

podporovaných zdrojích energie je nutné upravit kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu 

k vypracování Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu, který bude nahrazovat Národní akční 

plán ČR pro OZE. V tomto smyslu by měly být prověřeny rovněž další zákonné normy a koncepční 

dokumenty (jako např. Státní energetická koncepce) a zohlednit tuto úpravu i v rámci těchto dalších 

předpisů. Účinnost tohoto ustanovení je analogicky jako v případě ostatních souvisejících novelizačních 

bodů stanovena od 1. 1. 2021. 

Připomínka č. 76: K § 16 písm. cc)  – Část II čl. III novelizační bod č. 37 (původně č. 34) 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme v důvodové zprávě objasnit výklad ustanovení písm. cc), podle kterého ministerstvo vydává 

pokyn provozovateli přenosové soustavy k vytvoření strategické rezervy zdrojů, případně ustanovení 

přeformulovat. Konkrétní úprava se v tomto okamžiku nenavrhuje. 

Odůvodnění 

Z navrženého ustanovení ani z důvodové zprávy není zřejmý výklad předmětného ustanovení. Považujeme 

za nezbytné alespoň objasnit, v jaké fázi se tento pokyn vydává – zda v okamžiku, kdy již jsou Ministerstvem 

průmyslu a obchodu prostřednictvím prováděcího předpisu upraveny podmínky a základní rámec pro 

vytvoření takové rezervy. Nebo se jedná o pokyn v tom smyslu, že provozovatel přenosové soustavy 

identifikuje a předkládá ministerstvu možné způsoby vytvoření takové rezervy a teprve následně bude 

vydefinován rámec pro její vytvoření a tento následně v souladu s pravidly veřejné podpory notifikován? 

Doporučujeme alespoň popsat princip v rámci důvodové zprávy, případně zvolit vhodnější terminologické 

spojení v rámci ustanovení zákona tak, aby byly eliminovány pochybnosti o správném výkladu. 

Připomínka č. 78: K § 17 odst. 6 písm. i) – Část II čl. III 

Návrh na změnu: 

36. V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

i) o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy, způsobu jeho využívání, 

rozsahu požadované skladovací kapacity, určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, dobu vyhrazení 

zásobníku plynu, cenu za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení a způsob 

nákupu a prodeje plynu. 

 

Odůvodnění 

Zákon by měl umožňovat i vyhrazení pouze části kapacit zásobníku, nikoliv zásobníku jako celku. 

Energetický regulační úřad by měl v tomto případě také určovat výši úhrady za využívání zásobníku plynu. 
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S ohledem na promítnutí do regulovaného tarifu nemůže být tato výše předmětem dohody mezi vlastníkem 

zásobníku a provozovatelem přepravní soustavy. 

Připomínka č. 77: K § 17 odst. 7 písm. t), u) a v) – Část II čl. III novelizační bod č. 43 

(původně č. 40) 

Návrh na změnu: 

„43. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí: 

„t) rozhoduje spory týkající se činností v ochranných pásmech energetických zařízení, 

u) rozhoduje spory týkající se přeložek energetických zařízení. 

v) schvaluje provozování akumulačního zařízení provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem 

distribuční soustavy v případech podle § 24 odst. 11 písm. b) a c) a § 25 odst. 13 písm. b) a c.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství,. 

t) rozhoduje spory týkající se činností v ochranných pásmech energetických zařízení, 

u) rozhoduje spory týkající se přeložek energetických zařízení 

v) schvaluje provozování akumulačního zařízení provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem 

distribuční soustavy v případech podle § 24 odst. 11 písm. b) a c) a § 25 odst. 13 písm. b) a c..“ 

Odůvodnění 

Podle § 18 má dozor nad ustanoveními § 46, § 68, § 69 s § 87 vykonávat Státní energetická inspekce. 

Z tohoto pohledu se jeví jako zcela nelogické, aby spory týkající se činností v ochranných pásmech 

rozhodoval Úřad. Pokud už by měla být tato pravomoc v rámci energetického zákona upravena 

(domníváme se, že postačí soudní přezkum), pak by měla být logicky svěřena Státní energetické inspekci. 

Bylo by poněkud zvláštní, aby do této oblasti vstupoval Energetický regulační úřad, který s ní po novele 

nebude mít jinak co do činění. 

Ve vazbě na předešlé připomínky je ze strany předkladatele navrhované doplnění bodu v) nadbytečné. 

Použití akumulačního zařízení ze strany provozovatele je velmi úzce vymezeno z hlediska účelu využití na 

velmi specifické případy, přičemž využití pro tržní účely (jako obchodování s elektřinou nebo náhrada tržně 

pořizovaných podpůrných služeb provozem akumulačních zařízení) se zákonem zakazuje. Takový postup 

umožní jednodušší využití na straně provozovatelů soustav a urychlí proces pořizování a využití 

akumulačních zařízení. Energetickému regulačnímu úřadu pak zůstává pravomoc kontrolovat, zda 

využíváním akumulačních zařízení ze strany provozovatelů soustav nedochází k porušení těchto pravidel 

s možností sankce při nedodržování. Další úprava se předpokládá ve vazbě na výslednou podobu aktuálně 

dokončované unijní legislativy v oblasti market designu. 

. 
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Připomínka č. 78: K § 17 odst. 12 – Část II čl. III novelizační bod č. 45 (původně č. 42) 

Návrh na změnu: 

„45.  § 17 odstavce 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 47 znějí: 

„(11) Energetický regulační úřad reguluje cenu služby přenosové soustavy, cenu služby distribuční 
soustavy v elektroenergetice, cenu za činnost povinně vykupujícího47), cenu služby přepravy plynu, cenu 
služby distribuční soustavy v plynárenství, doplatek ceny služby přepravy plynu v případě využití služby 
přeshraničního využití zásobníku plynu, cenu za činnosti operátora trhu, cenu dodavatele poslední instance 
v elektroenergetice a v plynárenství, ceny za související službu v elektroenergetice, související službu v 
plynárenství, a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a cenu tepelné energie. Energetický 
regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu 
tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. 

(12) Energetický regulační úřad může kromě regulace cen podle odstavce 11 rozhodnout o regulaci 

cen dalších činností vykonávaných provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících s přenosem 

elektřiny, přepravou plynu, distribuci elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, v v 

elektroenergetice a v plynárenství, jestliže je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační nebo plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační 

nebo plynárenské soustavy nebo je-li trh s elektřinou nebo trh s plynem ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná tržní situace na těchto trzích, a to jen v nezbytném 

rozsahu a po dobu, dokud trvají takové podmínky pro regulaci cen dalších činností.  

_____________ 

47) § 2 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v elektroenergetice, související 

službu v plynárenství a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby ceny za 

mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně 

usměrňuje ceny tepelné energie. 

 (12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v odstavci 11 rozhodnout o regulaci 

cen dalších činností vykonávaných provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících s přenosem 

elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, jestliže je to 

nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění 

nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo je-li trh ohrožen 

účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná tržní situace. 

(11) Energetický regulační úřad reguluje cenu služby přenosové soustavy, cenu služby distribuční 

soustavy v elektroenergetice, cenu za činnost povinně vykupujícího47), cenu služby přepravy plynu, cenu 
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služby distribuční soustavy v plynárenství, doplatek ceny služby přepravy plynu v případě využití služby 

přeshraničního využití zásobníku plynu, cenu za činnosti operátora trhu, cenu dodavatele poslední 

instance v elektroenergetice a v plynárenství, ceny za související službu v elektroenergetice, související 

službu v plynárenství, a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a cenu tepelné energie. 

Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o 

odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. 

(12) (12) Energetický regulační úřad může kromě regulace cen podle odstavce 11 rozhodnout o 

regulaci cen dalších činností vykonávaných provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem 

přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících 

s přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribuci elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, v 

v elektroenergetice a v plynárenství, jestliže je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu 

elektrizační nebo plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační 

nebo plynárenské soustavy nebo je-li trh s elektřinou nebo trh s plynem ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná tržní situace na těchto trzích. 

Odůvodnění 

Energetický regulační úřad by měl mít právo přijmout nezbytná opatření k nápravě možného omezení 

hospodářské soutěže nebo k řešení mimořádných tržních situací. Tato opatření by však měla být přijata až 

na základě vyhodnocení dopadů stávající situace na trhu. Návrh opatření by pak měl Energetický regulační 

úřad nejprve konzultovat se všemi dotčenými účastníky trhu (obdobně jako v ostatních případech při 

výkonu jeho činnosti) tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. 

Připomínka č. 79: K § 17b odst.3 písm. c) – Část II čl. III novelizační bod č.47 (původně č.44) 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme formulačně upřesnit anebo v rámci důvodové zprávy objasnit, zda činnost akademického 

pracovníka podle zvláštního zákona je bez dalšího možnou aprobací pro kandidaturu na člena Rady ERÚ. 

Odůvodnění 

Podporujeme možnost zvolit kandidáty na člena Rady ERÚ z řad akademické sféry. Nicméně jsme toho 

názoru, že i v tomto případě by akademický pracovník měl mít vazbu na energetiku. Předpokládáme, že i 

v tomto případě činnost akademického pracovníka by měla být v oborech/oblastech souvisejících 

s energetikou (tj. výrobou, přenosem či přepravou/distribucí, rozvodu či obchodu s komoditami). V tomto 

smyslu doporučujeme zpřesnit důvodovou zprávu k tomuto bodu. Pakliže byl záměr navržené úpravy 

ustanovení takový, že lze zvolit jakéhokoliv akademického pracovníka bez vazby na energetiku, 

doporučujeme tuto možnost neprosazovat a upravit ustanovení tak, aby podmínkou pro kandidaturu do 

Rady byla skutečně zkušenost z energetických odvětví. 

Připomínka č. 80: K § 17b odst. 7 – Část II čl. III novelizační bod č. 48 (původně č. 45) 
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Návrh na změnu: 

Navrhujeme v rámci novelizačního bodu č. 48 nahradit slova „odstavce 6 a § 17 odst. 3“ slovy „odstavce 6 
nebo § 17 odst. 3“. Novelizační bod č. 48 tedy zní: 

„48. V § 17b odstavec 7 zní: 

„(7) Člena Rady vláda odvolá, pokud se dopustil závažného pochybení, v případě, že narušil závažným 

způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického regulačního úřadu, zejména tím, že porušil 

ustanovení odstavce 6 nebo § 17 odst. 3 anebo v případě nemoci znemožňujícího mu vykonávání funkci 

člena Rady po dobu delší než 6 měsíců, nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců. 

Oznámení o odvolání z funkce člena Rady, včetně odůvodnění, doručí vláda odvolanému bez zbytečného 

odkladu a v den zániku jeho funkce je zveřejní Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající 

část funkčního období odvolaného člena Rady; pokud odvolaným členem Rady je předseda Rady, vláda na 

návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje předsedu Rady.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení 

jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu 

delší než 6 měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady 

na zbývající část funkčního období odvolaného člena.  

(7) Člena Rady vláda odvolá, pokud se dopustil závažného pochybení, v případě, že narušil 

závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického regulačního úřadu, zejména tím, že 

porušil ustanovení odstavce 6 nebo § 17 odst. 3 anebo v případě nemoci znemožňujícího mu vykonávání 

funkci člena Rady po dobu delší než 6 měsíců, nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 

měsíců. Oznámení o odvolání z funkce člena Rady, včetně odůvodnění, doručí vláda odvolanému bez 

zbytečného odkladu a v den zániku jeho funkce je zveřejní Energetický regulační úřad způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového 

člena Rady na zbývající část funkčního období odvolaného člena Rady; pokud odvolaným členem Rady je 

předseda Rady, vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje předsedu Rady.“. 

Odůvodnění 

Dáváme ke zvážení, zda člen Rady může být odvolán pouze za předpokladu, že poruší podmínky podle 

odstavce 6 a § 17 odst. 3 současně, anebo se jedná o 2 na sobě nezávislé podmínky, jejichž jedné z nich 

porušení může být oprávněným zásadním důvodem k odvolání. 

Připomínka č. 81: K § 17e odst. 2 písm. c)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 62 

Návrh na změnu: 

„62.  V § 17e odst. 2 písm. c) se na konec ustanovení vkládají slova „a dále návrh metodik a postupů, 
jejichž schválení Energetickým regulačním úřad stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie,“. 
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Dosavadní novelizační body 62 až 337 se přečíslují jako 63 až 338. 

Úplné znění ustanovení 

„c) návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele 

zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu nebo návrhy jejich změn, a dále návrh 

metodik a postupů, jejichž schválení Energetickým regulačním úřad stanoví přímo použitelný předpis 

Evropské unie,“. 

Odůvodnění 

Považujeme za důležité jednoznačně ukotvit konzultace metodiky, které jsou připravovány evropskými 

sdruženími provozovatelů soustav nebo organizátorů trhu podle evropských předpisů a které podléhají 

schválení ze strany ERÚ tak, aby byly tyto schvalovány jednotným postupem, jakým jsou v současnosti 

schvalovány kodexy provozovatelů soustav.  

Připomínka č. 82: K § 17e odst. 5 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 63) 

Návrh na změnu: 

„63.  V § 17e odst. 5 se za slova „uplatnit ve lhůtě“ vkládají slova „stanovené Energetickým regulačním 
úřadem, která nesmí být kratší než“.“ 

Dosavadní novelizační body 63 až 338 se přečíslují jako 64 až 339. 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, která nesmí být 

kratší než 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle 

odstavce 2 písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad oprávněn tuto dobu 

přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.“.“ 

Odůvodnění 

Dosavadní praxe, kdy je ze strany ERÚ konzultováno v jeden okamžik velké množství dokumentů, ukazuje, 

že stanovit pevnou lhůtu pro konzultaci se jeví jako nešťastné a velmi limitující jak pro Úřad, tak pro 

dotčené zástupce energetického sektoru. Z tohoto důvodu doporučujeme upravit lhůtu pro připomínkování 

nikoliv jako pevnou, ale jako lhůtu minimální s tím, že ERÚ může stanovit lhůtu přiměřeně delší. Tím bude 

moci být poskytnut účastníkům trhu větší prostor pro seznámení se s konzultovanými dokumenty a 

vyjádření relevantního názoru, jsou-li konzultovanými dokumenty dotčeny. 

Připomínka č. 83: K § 17e odst. 9 – Část II čl. III novelizační bod č. 67 (původně č. 62) 

Návrh na změnu: 

„67. V § 17e odstavec 9 zní: 
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„(9) Energetický regulační úřad nejpozději 146 měsíců před začátkem regulačního období vyzve 
provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribučních soustav, 
operátora trhu, povinně vykupujícího k uplatnění připomínek k návrhu metodiky cenové regulace 
nejpozději do termínu stanoveného podle odstavce 8. K připomínkám podaným po této lhůtě se 
nepřihlíží.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(9) Zveřejnění návrhu zásad cenové regulace Energetický regulační úřad oznámí provozovateli 

přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy, provozovatelům distribučních soustav a operátorovi 

trhu, vyzve je k uplatnění připomínek a stanoví lhůtu pro jejich podání, která nesmí být kratší než 60 dnů. K 

připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

(9) Energetický regulační úřad nejpozději 16 měsíců před začátkem regulačního období vyzve 
provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribučních 
soustav, operátora trhu, povinně vykupujícího k uplatnění připomínek k návrhu metodiky cenové 
regulace nejpozději do termínu stanoveného podle odstavce 8. K připomínkám podaným po této lhůtě se 
nepřihlíží.“. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že ERÚ nad rámec uveřejnění návrhu metodiky ke konzultaci navíc adresně vyzývá 

jednotlivé dotčené regulované subjekty (prostřednictvím datové schránky) k předložení připomínek, jeví se 

lhůta pro předložení připomínek stanovená pevně na 60 dní od doručení takové výzvy jako nešťastná, neboť 

je nejednotná a vyžaduje na straně ERÚ navíc složitou evidenci, k jakému datu byla výzva subjektu fakticky 

doručena a tedy i termínu pro předložení připomínek. S ohledem na uvedené doporučujeme lhůtu obecně 

sjednotit a stanovit ji shodně se lhůtou pro předložení připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu 

podle odstavce 8. 

Připomínka č. 84: K § 19a odst. 1  – Část II čl. III novelizační bod č. 73 (původně č. 68) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zcela vypustit pojem „energetických zařízení“ a upravit novelizační bod č. 73 takto: 

„73.  V § 19a odst. 1 se slova „regulaci ceny“ nahrazují slovy „regulaci cen“, slova „se zásadami“ se 

nahrazují slovy „s metodikou“ a slova „při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a 

distribučních soustav“ se zrušují.“. Na konci § 19a odst. 1 se doplňují slova „Při regulaci cen související 

služby v elektroenergetice Energetický regulační úřad také zohlední zavedení a provoz inteligentních 

měřicích systémů.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(1) Při regulaci ceny regulaci cen související služby v elektroenergetice a ceny související služby v 

plynárenství postupuje Energetický regulační úřad transparentním a předvídatelným způsobem v souladu 

se zásadami s metodikou cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné 

náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a 

přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované 
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činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové 

soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav. To neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu 

plynu, pokud Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na 

tržním způsobu. Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán rozvoje přenosové soustavy, 

plán rozvoje přepravní soustavy a předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení 

přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a opatření provedená za účelem zajištění 

bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21).“. Při regulaci cen 

související služby v elektroenergetice Energetický regulační úřad také zohlední zavedení a provoz 

inteligentních měřicích systémů. 

Odůvodnění 

Nedoporučujeme zde doplňovat pojem energetické zařízení, neboť tímto se rozumí např. i výrobna a další, 

tedy zařízení, která nesouvisí s přenosem, přepravou nebo distribucí. Použití tohoto pojmu v kontextu 

výkonu cenové regulace může být zavádějící zejména v případě, kdy některé činnosti nejsou na 

liberalizovaném trhu regulovány. Zároveň doporučujeme rovněž odstranit slova „při výstavbě a provozu“ a 

případně umožnit pracovat i s dalšími instituty (zejména v oblasti zvyšování účinnosti a rozhodování o 

výsledné podobě aplikovaného schématu ve vazbě na zajištění stanovených klimaticko-energetických cílů). 

Připomínka č. 85: K § 19b – Část II čl. III novelizační bod č. 77 (původně č. 71) 

Návrh na změnu: 

„77. Za § 19a se vkládají nové § 19b a 19c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 19b 

Metodika cenové regulace 

(1) Energetický regulační úřad zpracovává pro každé regulační období metodiku cenové regulace. 

(2) V metodice cenové regulace stanoví Energetický regulační úřad metody, podmínky a postupy 
regulace cen pro celé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a 
dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství. 

(3) Energetický regulační úřad v metodice cenové regulace alespoň 

a) popíše aktuální regulační období, 

b) stanoví a odůvodní délku regulačního období, 

c) stanoví a odůvodní základní východiska a obecné principy cenové regulace v regulačním období včetně 
vazby na předcházející regulační období, 

d) stanoví metody cenové regulace, 

e) stanoví a popíše parametry cenové regulace, jejich složky a rozdělení na parametry pro regulační období 
a na parametry pro regulovaný rok, 

f) stanoví způsob určení zahajovacích hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek a pravidla a 
postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek v průběhu regulačního období, 

g) stanoví a odůvodní druhy nákladů, které nelze vzhledem k charakteru činností vykonávaných příslušnými 
držiteli licencí zahrnout do ekonomicky oprávněných nákladů, 
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h) stanoví způsob vypořádání regulačnícho rozdílů použitím korekčního faktoru. 

(4) Energetický regulační úřad zveřejní metodiku cenové regulace nejpozději 31. března před 
začátkem regulačního období. 

(5) Změna metodiky cenové regulace je v průběhu regulačního období možná jen v případech 

a) změn právní úpravy, které na ni mají vliv, nebo 

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v 
národním hospodářství hodných zvláštního zřetele. 

V případě změny metodiky cenové regulace Energetický regulační úřad postupuje podle § 17e odst. 5 a 6. 

 

§ 19c 

Parametry cenové regulace 

Hodnotu parametrů cenové regulace pro regulační období nebo parametrů pro regulovaný rok stanovuje 
Energetický regulační úřad v souladu s metodikou cenové regulace. Při stanovení parametrů cenové 
regulace se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu.“. 

 

Úplné znění ustanovení 

„§ 19b 

Metodika cenové regulace 

(1) Energetický regulační úřad zpracovává pro každé regulační období metodiku cenové regulace. 

(2) V metodice cenové regulace stanoví Energetický regulační úřad metody, podmínky a postupy 
regulace cen pro celé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a 
dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětvích elektroenergetiky a plynárenství. 

(3) Energetický regulační úřad v metodice cenové regulace alespoň 

a) popíše aktuální regulační období, 

b) stanoví a odůvodní délku regulačního období, 

c) stanoví a odůvodní základní východiska a obecné principy cenové regulace v regulačním období včetně 
vazby na předcházející regulační období, 

d) stanoví metody cenové regulace, 

e) stanoví a popíše parametry cenové regulace, jejich složky a rozdělení na parametry pro regulační 
období a na parametry pro regulovaný rok, 

f) stanoví způsob určení zahajovacích hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek a pravidla a 
postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek v průběhu regulačního období, 

h) stanoví způsob vypořádání regulačního rozdílu použitím korekčního faktoru. 

(4) Energetický regulační úřad zveřejní metodiku cenové regulace nejpozději 31. března před 
začátkem regulačního období. 

(5) Změna metodiky cenové regulace je v průběhu regulačního období možná jen v případech 

a) změn právní úpravy, které na ni mají vliv, nebo 

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v 
národním hospodářství hodných zvláštního zřetele. 
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V případě změny metodiky cenové regulace Energetický regulační úřad postupuje podle § 17e odst. 5 a 6. 

§ 19c 

Parametry cenové regulace 

Hodnotu parametrů cenové regulace pro regulační období nebo parametrů pro regulovaný rok stanovuje 
Energetický regulační úřad v souladu s metodikou cenové regulace. Při stanovení parametrů cenové 
regulace se použijí přiměřeně ustanovení správního řádu.“ 

 

Odůvodnění 

V případě ustanovení odst. 3 písm. f) se jedná o formální zpřesnění, v rámci jaké doby se parametry mohou 

měnit. Současně byla provedena legislativně technická úprava v odst. 3 písm. h). 

V případě odst. 3 písm. g) Navrhujeme vypustit navržené ustanovení bez náhrady. Považujeme za zcela 

nepřípustné, aby byl pojem ekonomicky oprávněné náklady souběžně definován zákonem o cenách a 

metodikou cenové regulace zpracované ERÚ, přičemž se jedná o rozdílnou definici tohoto stěžejního pojmu 

cenové regulace. Upozorňujeme, že zákon o cenách neobsahuje žádné zmocnění pro podrobnější úpravu v 

prováděcím předpisu nebo jiném dokumentu ERÚ. Lze předpokládat, že návrh výčtu ekonomicky 

neoprávněných nákladů představuje znatelný neúměrně konkretizující přístup nerespektující potřebu a 

nezbytnost správního uvážení při posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti nákladových položek při 

stanovení nákladové báze. Stanovení výčtu ekonomicky neoprávněných nákladů navíc nerespektuje 

skutečnost, že cena a její složky jsou dynamickou tržní kategorií v čase se vyvíjející. Pro relativně delší 

časový interval nelze fixovat stejný přístup k posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti nákladů. Rigidnost 

výčtu nebere v úvahu ani technologické změny, v souvislosti, s kterými buď vznikají nové druhy nákladů 

a/nebo se jiné náklady stávají neefektivními a neúčelně vynaloženými. V souladu s rozhodnutím NSS č.j. 2 

Afs 109/2007 musí být posuzování ekonomické oprávněnosti vynaložených nákladů ve smyslu § 2 odst. 7 

písm. a) zákona o cenách vždy založeno na individuálním posouzení skutkových okolností daného případu, 

přičemž je třeba primárně vycházet z kritéria péče řádného hospodáře za současného zohlednění všech 

relevantních okolností.  Při posuzování oprávněnosti nákladů musí správní orgán při svém rozhodování 

postupovat na základě racionální úvahy. Předně si musí uvědomit, zda by dané náklady v konkrétních 

poměrech kontrolované osoby řádný hospodář vynaložil, aby zajistil samotnou regulovanou činnost, 

přiměřenou údržbu a rozvoj majetku účelně používaného přímo či nepřímo v souvislosti s regulovanou 

činností, přiměřenou bezpečnost, atd. Ekonomicky neoprávněnými náklady pak budou náklady, které buď 

vůbec se samotnou regulovanou činnosti nesouvisí nebo náklady, které sice s tímto procesem přímo či 

nepřímo souvisí, ale řádný hospodář by nevynaložil. Přitom je třeba zohlednit všechny okolnosti a vzít v 

úvahu i to, že při úvaze o vynaložení určitých nákladů nelze odhadovat budoucí vývoj rozhodných 

skutečností s naprostou jistotou, takže řádný hospodář bude brát v úvahu i možnost, že dojde k 

mimořádným či obtížně předvídatelným okolnostem, na které bude muset adekvátně reagovat. Poté, co si 

správní orgán vyjasní, jaké náklady by v konkrétním případě vynaložil řádný hospodář, porovná je s náklady 

skutečně vynaloženými. S ohledem na výše uvedené nelze a priori stanovit, co je ekonomický neoprávněný 

náklad a z tohoto důvodu navrhujeme vypuštění § 19b odst. 3 písm. g) bez náhrady. 
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V případě odstavce 5 doporučujeme vypustit navržené písm. c), neboť se jedná o významný zásah do 

fungování celého sektoru. Nelze připustit, aby při poskytnutí nesprávných údajů pouze jedním subjektem 

byla změněna v průběhu regulační periody metodika regulace pro celý daný sektor. Jsme toho názoru, že 

v případě zjištění nesprávných vstupních údajů poskytnutých ze strany některého z regulovaných subjektů, 

by měl Úřad provést revizi nastavení hodnot jednotlivých regulovaných parametrů, nikoliv však měnit 

koncepci regulace pro všechny subjekty (tj. včetně těch, které svou zákonnou povinnost řádně splnily). 

Možnost uplatnění případné revize nastavení jednotlivých regulovaných parametrů (v případě poskytnutí 

nesprávných údajů) by pak měla být stanovena přímo v metodice cenové regulace.   

V případě § 19c dáváme ke zvážení bližší vymezení, jak úřad postupuje při stanovení hodnot parametrů 

cenové regulace. Navrhovaná úprava absentuje nejen časový rámec, ale rovněž konkrétní postup při 

rozhodování ERÚ. 

Připomínka č. 86: K § 20a odst.4 písm. a) – Část II čl. III novelizační bod č.80 (původně č.74) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 80. Dosavadní body č. 81 až 340 se přečíslují jako 80 až 339. 

Úplné znění ustanovení 

„(8) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance zákazníkovi zaniká 
a) organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem 
přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,“. 

Odůvodnění 

Z navrhované úpravy ani z důvodové zprávy není zřejmé, z jakého důvodu se rozšiřuje povinnost OTE 

provozovat organizovaný trh, kdy se nad rámec dosud vymezeného krátkodobého trhu de facto operátorovi 

trhu ukládá povinnost organizovat i dlouhodobý trh.  

Doporučujeme tedy navrženou úpravu ze zákona vypustit. V případě, že je žádoucí takovou úpravu 

prosadit, pak je nezbytné odůvodnit ji v rámci důvodové zprávy řádně odůvodnit. Přitom je nezbytné 

objasnit, z jakého důvodu je tato změna navržena, a uvést, jaké může mít mít dopady na reálné 

obchodování (z hlediska transparentnosti, možných dopadů na změnu likvidity na již existujících obchodních 

platformách s ohledem na velikost trhu a další). Jsme toho názoru, že z žádného evropského předpisu 

nevyplývá povinnost uložit nějakému subjektu organizaci dlouhodobého trhu s elektřinou. Současně 

stávající úprava nebrání takový trh zavést na komerční bázi a je tedy otázkou, zda je nutné do 

konkurenčního prostředí zasazovat další prvek regulace (kterou uložení povinnosti organizovat další typ 

trhu za regulovanou cenu bezpochyby je). 

Připomínka č. 87: K §20a odst. 4 písm. j) – Část II čl. III novelizační bod č. 80 (původně č.75) 

Návrh na změnu: 

„80.  V § 20a odst. 4 písmeno j) zní: 
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„j)  zpracovávat, konzultovat s dotčenými účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu a metodiky a postupy podle přímo použitelných 

předpisů Evropské unie způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„j)  zpracovávat, konzultovat s dotčenými účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem 

zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství a metodiky a 

postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie způsobem umožňujícím dálkový přístup,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit operátorovi trhu povinnost, aby zásadní dokumenty mající charakter 

prováděcích právních předpisů (obchodní podmínky) nebo metodiky připravované ve spolupráci s ostatními 

nominovanými organizátory trhu vždy konzultoval s účastníky trhu. Jedná se o předpisy, které svým 

charakterem ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně ekonomické/finanční dopady, a tedy 

účastníci trhu by měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané návrhy a navrhované zásady/úpravy 

projednat s operátorem trhu v nejranější fázi procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních 

problémů/rozporů až následně v rámci veřejné konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko 

časové tísně pro odstranění problémů. Tímto způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a 

zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 88: K § 20a odst. 4 nové písm. x)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 85 

Návrh na změnu: 

„85. V § 20a odst. 4 se vkládá nové písmeno x), které zní: 

„x)  uhradit provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy a povinně vykupujícímu 
jím vynaložené výdaje a ostatní náklady včetně případné škody, které vynaložil nebo které mu vznikly 
ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo poskytovateli prostředků určených na financování 
podpory, anebo příjemci či poskytovateli příjemců podpory a plátců ceny či složky ceny, jejímž 
prostřednictvím jsou hrazeny vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů podle zákona č. 165/2012 
Sb., podle zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., anebo v důsledku plnění 
povinností vůči těmto osobám za podmínky, že tyto výdaje a náklady nebyly provozovateli přenosové 
soustavy, provozovateli distribuční soustavy, povinně vykupujícímu nebo operátorovi trhu jiným 
způsobem uhrazeny,“. 

Dosavadní písmena x) až z) se označují jako y) až aa).“ 

Dosavadní novelizační body č. 85 až 339 se přečíslují jako 86 až 340. 

Úplné znění ustanovení 

„x)   uhradit provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy a povinně 

vykupujícímu jím vynaložené výdaje a ostatní náklady včetně případné škody, které vynaložil nebo 

které mu vznikly ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo poskytovateli prostředků 

určených na financování podpory, anebo příjemci či poskytovateli příjemců podpory a plátců ceny či 

složky ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů 
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podle zákona č. 165/2012 Sb., podle zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., 

anebo v důsledku plnění povinností vůči těmto osobám za podmínky, že tyto výdaje a náklady nebyly 

provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy, povinně vykupujícímu nebo 

operátorovi trhu jiným způsobem uhrazeny, 

yx)  vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu 

vydané v zahraničí, 

zy)  zpracovávat na základě požadavku ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu analýzy týkající 

se budoucí očekávané spotřeby elektřiny a plynu, vývoje trhu s elektřinou a plynem, způsobů 

zabezpečení dodávek elektřiny a plynu a rozvoje zdrojů, 

aaz) účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií povinnost oznamovat 

Agentuře transakce na velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě smlouvy údaje z 

evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů z obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku 

vykazovací povinnosti podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií.“. 

Odůvodnění 

Úprava váže na připomínku k § 28 zákona o podporovaných zdrojích (připomínka č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů., novelizační bod č. 125 v rámci zákona o podporovaných zdrojích), prostřednictvím které by měly 

být subjektům, které pouze zprostředkovávají převod peněz mezi účastníky trhu, uhrazeny náklady vzniklé 

ať již v důsledku nejasné právní úpravy (jaká výše peněz a za jaké množství měla být fakturována od 

zákazníků a odevzdána operátorovi jako zdroj financování podpory POZE) anebo různých sporů z titulu 

neoprávněně či nesprávně čerpané podpory výrobcem (příjemcem podpory), přičemž takto řádně povinně 

vykupujícím uhrazená podpora je požadována po vykupujícím ze strany operátora trhu. 

Připomínka č. 89: K § 20a odst. 4 písm. y) – Část II čl. III nové novelizační body č. 86 a 87 

Návrh na změnu: 

„86. V § 20a odst. 4 písm. y) zní: 

„y)  vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, elektřiny z neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů, zajišťovat 

jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané v zahraničí,“. 

87.  V § 20a odst. 4 písm. y) se za slova „a tepla z obnovitelných zdrojů,“ nahrazují slovy „, tepla 

z obnovitelných zdrojů a biometanu“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 86 až 340 se přečíslují jako 88 až 342.“ 

Úplné znění ustanovení od 1. 1. 2020: 

„y)  vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, elektřiny z neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů, zajišťovat 
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jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané v zahraničí,“. 

Úplné znění ustanovení od 1. 1. 2021: 

„y)  vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, elektřiny z neobnovitelných zdrojů, a tepla z obnovitelných zdrojů a 

biometanu, zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané v 

zahraničí,“. 

Odůvodnění 

Úprava váže na připomínku k § 44 a 45 k zákonu o podporovaných zdrojích energie. Nově se zavádí 

vydávání záruk původu i na další kategorie zdrojů (podporovaných i nepodporovaných). V tomto případě je 

pak zakotvena povinnost operátorovi trhu takové záruky původu vydávat, evidovat atd. S účinností od roku 

2021, kdy se zavádí rovněž podpora biometanu a s tím související vydávání záruk původu biometanu, je 

nezbytné rozšířit uvedené povinnosti OTE rovněž o biometan. 

Připomínka č. 90: K § 20a odst. 4 písm. z) – Část II čl. III nový novelizační bod č. 88 

Návrh na změnu: 

„88.  V § 20a odst. 4 písm. z) se za slovo „úřadu“ vkládají slova „a s dotčenými účastníky trhu 
konzultovat“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 88 až 342 se přečíslují jako 89 až 343. 

Úplné znění ustanovení 

„zy) zpracovávat na základě požadavku ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu a s dotčenými 

účastníky trhu konzultovat analýzy týkající se budoucí očekávané spotřeby elektřiny a plynu, vývoje 

trhu s elektřinou a plynem, způsobů zabezpečení dodávek elektřiny a plynu a rozvoje zdrojů,“. 

Odůvodnění 

Analýza o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a dalších otázkách souvisejících s vývojem trhu 

s elektřinou a plynem jsou poměrně zásadní dokumenty. Jejich výstupy jsou používány napříč sektorem 

(orgány státní správy, institucemi, při výkonu cenové regulace apod.). S ohledem na jejich význam a využití 

by měl být dán prostor zástupcům účastníků trhu vyjádřit se k relevanci a správnosti nastavených trendů. 

Z tohoto důvodu se doporučuje zavést povinnost pro operátora trhu konzultovat tyto výstupy se sektorem. 

Připomínka č. 91: K § 20a odst. 4 nová písm. bb) až dd)  – Část II čl. III novelizační bod č. 89 

(původně č. 80) 

Návrh na změnu: 

„89.  V § 20a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena bb) až dd), která znějí: 
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„bb) sestavovat a zveřejňovat podíly jednotlivých zdrojů elektřiny dodané zákazníkům mimo elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, pro kterou byly vydány záruky původu (dále jen „národní 
energetický mix“); pokud dodavatel elektřiny nezmění podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo podíl elektřiny vyrobené 
z neobnovitelných zdrojů energie uplatním záruk původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů podle 
zákona o podporovaných zdrojích energie, platí, že elektřina dodaná zákazníkům je tvořena podíly 
jednotlivých zdrojů elektřiny podle národního energetického mixu zveřejněného operátorem trhu, 

cc) zpřístupnit Energetickému regulačnímu úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 
odběrném místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa, registrovaného držitele 
licence na obchod s elektřinou nebo plynem ve vztahu k danému odběrnému místu a evidované změny 
registrovaných držitelů licence na obchod s elektřinou nebo plynem na tomto odběrném místě, 

dd) na základě písemného pověření ministerstva, jeho jménem a na jeho účet za úplatu subjektům 
zúčtování dodávat nebo od nich odebírat v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 
plyn; toto není považováno za obchod s plynem.“. 

CELEX 32017R1938 “. 

Úplné znění ustanovení 

„bb) sestavovat a zveřejňovat podíly jednotlivých zdrojů elektřiny dodané zákazníkům mimo elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, pro kterou byly vydány záruky původu (dále jen „národní 
energetický mix“); pokud dodavatel elektřiny nezmění podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo podíl elektřiny vyrobené 
z neobnovitelných zdrojů energie uplatním záruk původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů podle 
zákona o podporovaných zdrojích energie, platí, že elektřina dodaná zákazníkům je tvořena podíly 
jednotlivých zdrojů elektřiny podle národního energetického mixu zveřejněného operátorem trhu, 

cc) zpřístupnit Energetickému regulačnímu úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 
odběrném místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa, registrovaného 
držitele licence na obchod s elektřinou nebo plynem ve vztahu k danému odběrnému místu a evidované 
změny registrovaných držitelů licence na obchod s elektřinou nebo plynem na tomto odběrném místě, 

dd) na základě písemného pověření ministerstva, jeho jménem a na jeho účet za úplatu subjektům 
zúčtování dodávat nebo od nich odebírat v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 
plyn; toto není považováno za obchod s plynem.“ 

Odůvodnění 

Úprava váže na připomínku k novelizačnímu bodu č. 86, kterou se vkládá nové písmeno. Jedná se o formální 

úpravu navazující připomínky s ohledem na vložení nového textu. Současně se navrhuje úprava ustanovení 

písm. bb) ve vazbě na připomínky k § 44 a 45 k zákonu o podporovaných zdrojích energie, kterými se 

rozšiřují záruky původu i na jiné než obnovitelné zdroje energie. 

Připomínka č. 92: K § 22 odst. 3  – Část II čl. III novelizační bod č. 91 (původně č. 82) 

Návrh na změnu: 

„91. V § 22 odstavec 3 zní:(3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit cenu za systémové služby a 

cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle 

zákona o podporovaných zdrojích energie i v případě, kdy není uzavřena smlouva podle tohoto zákona, za 



100 
 

množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou spotřebu elektřiny z jím provozované distribuční 

soustavy. Tato povinnost neplatí v případě, že toto množství elektřiny je menší nebo rovno množství 

elektřiny, kterou účastník trhu nebo společnost, v níž účastník trhu nakládá s podílem minimálně 50 %, 

dodal do této sítě z vlastní výroby. .   

Úplné znění ustanovení 

„ (3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit složku ceny služby přenosové soustavy nebo služby 

distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích 

energie. Je-li účastník trhu s elektřinou dlužen z několika závazků složek ceny služby přenosové soustavy 

nebo distribuční soustavy, započte se plnění nejprve na závazek úhrady složky ceny služby přenosové 

soustavy nebo distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

(3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit cenu za systémové služby a cenu za činnosti 
operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle 

zákona o podporovaných zdrojích energie i v případě, kdy není uzavřena smlouva podle tohoto 
zákona, za množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou spotřebu elektřiny z jím provozované 
distribuční soustavy. Tato povinnost neplatí v případě, že toto množství elektřiny je menší nebo 
rovno množství elektřiny, kterou účastník trhu nebo společnost, v níž účastník trhu nakládá s 
podílem minimálně 50 %, dodal do této sítě z vlastní výroby. “ 

 

Odůvodnění 

Doporučujeme nevypouštět první větu, která ukládá povinnost účastníkovi trhu s elektřinou hradit platbu 

na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie. Cílem je 

zachovat povinnost pro úhradu takové platby a předejít dalším případným soudním sporům z titulu nejasné 

právní úpravy. 

Připomínka č. 93: K § 22 odst. 4 – Část II čl. III novelizační bod č. 92 (původně č. 83) 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme vypustit původní novelizační bod č. 83. Dosavadní body 93 až 343 se přečíslují jako 92 až 

342. 

Úplné znění ustanovení 

Vypuštěno bez náhrady. 

Odůvodnění  

Jedná se o nadbytečnou (duplicitní) úpravu, neboť závaznost obchodních podmínek operátora trhu je 

nedílnou součástí smluv mezi operátorem trhu a účastníky trhu podle § 50. 
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Připomínka č. 94: K § 22 odst. 4 – Část II čl. III původní novelizační bod č. 83 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme doplnit nový novelizační bod (5), resp. po zapracování předchozí připomínky by se stal 

bodem 4.. 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Účastníci trhu s elektřinou jsou povinni poskytnout provozovateli distribuční soustavy součinnost při 

instalaci a provozu inteligentních měřicích systémů způsobem a za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem.“ 

Odůvodnění  

Účastníci trhu mají povinnost umožnit instalaci měřícího zařízení (např. § 28 odst. 2 písm. b) a dále jsou 

podle § 49 odst. 2 výrobci elektřiny, provozovatelé jiných distribučních soustav a zákazníci povinni na svůj 

náklad upravit předávací místo nebo odběrné místo (podle stávajícího znění) nebo zajistit technické 

podmínky (podle nového návrhu) pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o připojení a s 

podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování 

příslušné distribuční soustavy. Nejsou však povinni zajistit technické podmínky pro změnu stávajícího 

měřícího zařízení na inteligentní měřící systém, přičemž v souvislosti se zaváděním inteligentních měřících 

systémů bude nezbytné zajistit, aby došlo v nezbytném rozsahu i k úpravě odběrného elektrického zařízení 

na straně zákazníka, což by bez součinnosti zákazníka nebylo možné, neboť provozovatelé soustav nemají 

právo zasahovat do vlastnických práv účastníků trhu s elektřinou. 

Připomínka č. 95: K § 23 odst. 1 písm. g) – Část II čl. III původní novelizační bod č. 85 

Návrh na změnu: 

Požadujeme za slova „akumulační zařízení“ doplnit následující slova „propojené s výrobnou elektřiny“. 

Úplné znění ustanovení 

g) provozovat akumulační zařízení propojené s výrobnou elektřiny, pokud má uzavřenu smlouvu o 

připojení, která zahrnuje i připojení akumulačního zařízení, a dodávat elektřinu do přenosové soustavy 

nebo do distribuční soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny 

Odůvodnění 

Jedná se o upřesnění záměru předkládajícího a nápravu formálních nedostatků. 

Připomínka č. 96: K § 24 odst. 3 písm. b) a odst. 14) – Část II čl. III 

Návrh na změnu: 

Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
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„XY. V § 24 odst. 3 písm. b) se za slovo „potřebu“ vkládají slova „a za účelem snížení nákladů na elektřinu 

pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě nabízet nevyužitelnou elektřinu přesahující aktuální výši ztrát 

elektřiny v přenosové soustavě na vnitrodenním trhu s elektřinou způsobem a za podmínek stanovených 

v prováděcím právním předpise.“ a za odstavec 13 se vkládá nový odstavec 14, který zní 

„(14) Provozovatel přenosové soustav při nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální výši ztrát 

elektřiny v přenosové soustavě podle odstavce 3 písmene b) nesmí nabízet elektřinu tak, aby uskutečňoval 

spekulativní obchody s elektřinou a je povinen zohlednit likviditu vnitrodenního trhu.“. 

Úplné znění ustanovení 

b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě 

a pro vlastní potřebu a za účelem snížení nákladů na elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové 

soustavě nabízet nevyužitelnou elektřinu přesahující aktuální výši ztrát elektřiny v přenosové 

soustavě na vnitrodenním trhu s elektřinou způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených 

v prováděcím právním předpise; pro řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků 

elektřiny podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační energii, 

(14) Provozovatel přenosové soustav při nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální výši ztrát 

elektřiny v přenosové soustavě podle odstavce 3 písmene b) nesmí nabízet elektřinu tak, aby 

uskutečňoval spekulativní obchody s elektřinou a je povinen zohlednit likviditu vnitrodenního trhu.  

 

Odůvodnění 

S ohledem na zvyšující se volatilitu, náhodnost a nepředvídatelnost průběhu vzniku ztrát elektřiny v 

přenosové soustavě má v současné době provozovatel přenosové soustavy omezené prostředky jak 

reagovat na aktuální vývoj velikosti ztrát elektřiny v přenosové soustavě.  

Umožnění nabídky velice omezené části elektřiny na ztráty (nakoupené v roční výběrových řízeních) v 

případě její částečné nevyužitelnosti významně zvýší flexibilitu při jejím obstarávání a umožní lépe 

optimalizovat činnosti provozovatele přenosové soustavy nezbytné k zajištění krytí ztrát. Významným 

přínosem tohoto návrhu je také pozitivní vliv na snížení ceny služby přenosové soustavy (konkrétně na cenu 

za použití sítě). 

Výkon práva nabízení elektřiny však musí podléhat určitým podmínkám, které zaručí, že tato činnost 

provozovatele přenosové soustavy nebude negativním způsobem ovlivňovat trh s elektřinou. Tuto garanci 

by měl poskytovat Energetický regulační úřad stanovením příslušných podmínek v prováděcím právním 

předpise, dále i dozorem nad výkonem a dodržováním podmínek činnosti, kdy porušení podmínek by mělo 

za následek spáchání přestupku podle energetického zákona. Podmínky nabízení elektřiny by měly být 

zejména tyto: 

- v případě, kdy by v ČR působilo více organizátorů trhu (což nelze do budoucna vyloučit) povinnost 

provozovatele přenosové soustavy na svých internetových stránkách zveřejnit, na kterém z trhů hodlá 

elektřinu nabízet,  
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- zákaz nabízení elektřiny, které by vedlo ke spekulativním obchodům s elektřinou, přičemž za spekulativní 

obchodování se považují opakované nákupy a prodeje stejného obchodního produktu nebo dlouhodobě 

opakované překoupení nebo nedokoupení elektřiny v rámci dlouhodobých výběrových řízení vedoucí ke 

konstantní aktivitě na vnitrodenním trhu v jednom směru, 

- při vkládání nabídek do vnitrodenního trhu povinnost provozovatele přenosové soustavy respektovat 

likviditu trhu; optimálně, aby nabídky byly podávány ve formě tzv. „unlimited orderů“ (cenově 

nelimitovaných nabídek), které by přejímaly cenu z již zadaných nabídek v rámci vnitrodenního trhu, 

- možné stanovení omezení maximálního možného rozsahu elektřiny, který může být na trhu nabídnut.  

Připomínka č. 97: K § 24 odst. 10  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 96 (původně č. 88) 

Návrh na změnu: 

„96. V § 24 odst. 10 písmeno f) zní: 

„f) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat 
Pravidla provozování přenosové soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů 
Evropské unie a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“.“. 

Dosavadní body č. 96 až 342 se přečíslují jako 97 až 343. 

Úplné znění ustanovení 

„f)  zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat 

Pravidla provozování přenosové soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit provozovateli přenosové soustavy povinnost, aby zásadní dokumenty mající 

charakter prováděcích právních předpisů (pravidla provozování přenosové soustavy) nebo metodiky 

připravované ve spolupráci s ostatními provozovateli přenosových soustav vždy konzultoval s účastníky 

trhu. Jedná se o předpisy, které svým charakterem ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně 

ekonomické/finanční dopady, a tedy účastníci trhu by měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané 

návrhy a navrhované zásady/úpravy projednat s provozovatelem přenosové soustavy v nejranější fázi 

procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních problémů/rozporů až následně v rámci veřejné 

konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko časové tísně pro odstranění problémů. Tímto 

způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o 

možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 98: K § 24 odst. 10  nová písm. aa) až cc) – Část II čl. III novelizační bod č. 101 

(původně č. 92) 

Návrh na změnu: 
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„101. V § 24 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až cc), která znějí: 

„aa) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 
sjednáváním přístupu k přenosové soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným podnikem ve 
skupině, 

bb) zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni k výrobci 
elektřiny, obchodníkovi s elektřinou nebo provozovateli distribuční soustavy, 

cc) zpracovávat a jednou ročně předávat ministerstvu analýzu přiměřenosti výrobních kapacit a tuto 
analýzu zveřejnit při zachování ochrany chráněných informací podle tohoto zákona.“. 

Úplné znění ustanovení 

„aa) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 
sjednáváním přístupu k přenosové soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným podnikem 
ve skupině, 

bb) zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni k výrobci 
elektřiny, obchodníkovi s elektřinou nebo provozovateli distribuční soustavy, 

cc) zpracovávat a jednou ročně předávat ministerstvu analýzu přiměřenosti výrobních kapacit a tuto 
analýzu zveřejnit při zachování ochrany chráněných informací podle tohoto zákona.“ 

Odůvodnění 

Účastníci trhu mají mít přístup k informacím týkající se přiměřenosti výrobních kapacit, které dávají signál o 

stavu a předpokládaném vývoji na trhu s elektřinou, potřebě nových výroben a služeb pro zajištění 

výkonové rovnováhy. S ohledem na transparentnost doporučujeme takovou analýzu zveřejňovat, 

samozřejmě po odpovídající anonymizaci tak, aby byla zachována ochrana obchodního tajemství a obecně 

ochrana chráněných informací podle tohoto zákona. 

Připomínka č. 99: K § 24 odst. 10 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 102 (původně č. 93) 

Návrh na změnu: 

„102. V § 24 odst. 10 se na konec odstavce doplňuje nové písmeno dd), které zní: 

„dd) při tvorbě strategické rezervy spolupracovat s provozovateli kritické infrastruktury 
v elektroenergetice.“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 102 až 343 se přečíslují jako 103 až 344. 

Úplné znění ustanovení 

„dd) při tvorbě strategické rezervy spolupracovat s provozovateli kritické infrastruktury 

v elektroenergetice.“ 

Odůvodnění 

Strategická rezerva může být jedním z klíčových nástrojů pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu 

elektrizační soustavy a může svým charakterem významně ovlivnit fungování ostatních účastníků trhu, 

zejména pak provozovatelů kritické infrastruktury. Provozovatelé kritické infrastruktury pak disponují řadou 

vstupních informací a podkladů (zejména v otázce způsobu provozu/řízení jimi provozované kritické 

infrastruktury), které mohou významně ovlivnit samotné nastavení vstupních parametrů budoucího modelu 
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i pravidel uplatnění strategické rezervy. Z tohoto pohledu se jeví jako nezbytné zahrnout provozovatele 

kritické infrastruktury již při přípravě pravidel strategické rezervy.  

Připomínka č. 100: K § 24 odst. 11 a 12 – Část II čl. III novelizační bod č. 103 (původně č.93) 

Návrh na změnu: 

„103. V § 24 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí: 

„(11) Provozovatel přenosové soustavy má právo provozovat akumulační zařízení, pokud slouží k 

a)  zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení přenosové soustavy nebo při omezení nebo 

přerušení dodávky elektřiny nebo 

b)  napájení zařízení přenosové soustavy pro zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané 

elektřiny. 

(12) Provozovatel přenosové soustavy není oprávněn  

a)  obchodovat s elektřinou uloženou v akumulačním zařízení, 

b)  poskytovat podpůrné služby ve prospěch provozovatele distribuční soustavy nebo zahraniční 

přenosové soustavy a nahrazovat provozem akumulačního zařízení tržně nakupované podpůrné 

služby, , a 

c)  poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou případů podle 

odstavce 11.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(11) Provozovatel přenosové soustavy má právo provozovat akumulační zařízení, pokud slouží k 

a)  zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení přenosové soustavy nebo při omezení nebo 

přerušení dodávky elektřiny nebo 

b)  napájení zařízení přenosové soustavy pro zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané 

elektřiny. 

(12) Provozovatel přenosové soustavy není oprávněn  

a)  obchodovat s elektřinou uloženou v akumulačním zařízení, 

b) poskytovat podpůrné služby ve prospěch provozovatele distribuční soustavy nebo zahraniční 

přenosové soustavy a nahrazovat provozem akumulačního zařízení tržně nakupované podpůrné 

služby, a 

c)  poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou případů 

podle odstavce 11.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava má za cíl nastavit jednoduše aplikovatelné podmínky pro vlastnictví a provoz 

akumulace ze strany provozovatele přenosové soustavy a současně nenarušit tržní prostředí v oblasti 

podpůrných služeb. Provoz akumulačního zařízení se tak de facto umožňuje v situacích, kdy by se jinak 
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použil pro zajištění dodávek náhradní zdroj, anebo pro zajištění napájení jiného zařízení přenosové soustavy 

jako pomocný prvek (typicky v rozvodnách apod.). 

Jsme toho názoru, že tato úprava usnadní a urychlí pořizování a provozování akumulace ze strany 

provozovatele, zjednoduší celý proces a nezatíží ani Energetický regulační úřad. 

Za současné situace, kdy je na trhu k dispozici dostatečná nabídka zařízení pro poskytování podpůrných 

služeb je možné připustit, aby provozovatel nevyužíval akumulační zařízení jím vlastněné pro tyto účely. 

Tato připomínka se současně úzce váže na novelizační bod k § 2 odst. 2 písm. a) bod 8., kterým se upravuje 

definice podpůrné služby. Energetický regulační úřad bude mít právo případné porušení podmínek 

stanovených zákonem kvalifikovat jako přestupek a udělit odpovídající sankci. 

Současně se předpokládá, že v návaznosti na výsledné podobě připravované evropské legislativy v oblasti 

market designu bude následně připravena komplexní novela zákona, která zohlední veškeré nově navržené 

principy, tedy i v oblasti akumulace. Vzhledem k tomu, že však jednání o výsledné podobě zimního balíčku 

v oblasti market designu ještě nejsou uzavřena, považujeme za vhodnější prozatím návrhy z něj 

neimplementovat a vyčkat. 

Připomínka č. 101: K § 25 odst. 3 písm. i) - Část II čl. III novelizační bod č. 104 (původně 

č. 94) 

Návrh na změnu: 

„104. V § 25 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) vypovědět smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavřenou s obchodníkem s elektřinou, v 

případě, že obchodník s elektřinou neplní platební povinnosti nebo nesplňuje podmínky finančního 

zajištění déle než pět pracovních dnů ani po předchozím upozornění; v takovém případě činí výpovědní 

doba pět pracovních dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi.“. 

Úplné znění ustanovení 

„i) vypovědět smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavřenou s obchodníkem s elektřinou, v 
případě, že obchodník s elektřinou neplní platební povinnosti nebo nesplňuje podmínky finančního 
zajištění déle než pět pracovních dnů ani po předchozím upozornění; v takovém případě činí výpovědní 
doba pět pracovních dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi.“ 

Odůvodnění 

Úprava se váže na zavedení podmínek finančního zajištění spojeného se smlouvou o zajištění služby 
distribuční soustavy mezi dodavatelem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy, k jehož úpravě se 
nově ukládá ERÚ zmocnění k provedení vyhláškou. 

Připomínka č. 102: K § 25 odst. 10 písm. g) – Část II čl. III nový novelizační bod č. 105 

Návrh na změnu: 

„105. V § 25 odst. 10 písm. g) zní: 
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g) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat 
způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a metodiky a postupy 
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito 
pravidly,“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 105 až 344 se přečíslují jako 106 až 345.  

Úplné znění ustanovení 

„g) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat 
způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy a metodiky a postupy 
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito 
pravidly,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit provozovateli distribuční soustavy povinnost, aby zásadní dokumenty mající 

charakter prováděcích právních předpisů (pravidla provozování distribuční soustavy) nebo metodiky 

připravované ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vždy konzultoval s účastníky trhu. Jedná 

se o předpisy, které svým charakterem ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně 

ekonomické/finanční dopady, a tedy účastníci trhu by měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané 

návrhy a navrhované zásady/úpravy projednat s provozovatelem distribuční soustavy v nejranější fázi 

procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních problémů/rozporů až následně v rámci veřejné 

konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko časové tísně pro odstranění problémů. Tímto 

způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o 

možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 103: K § 25 odst. 11 písm. c) – Část II čl. III původní novelizační bod č. 98 

Návrh na změnu: 

Požadujeme sjednotit způsob předávání údajů operátorovi trhu se zavedenými postupy a dosavadními 
způsoby předávání dat vůči OTE (viz vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, kde dochází k předání dat skrze 
informační systém operátora trhu). Obdobně by mělo být upraveno i v plynárenství (viz § 59 odst. 8).  

Úplné znění ustanovení 

c) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o odběrném místu 
zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa,,“ 

Odůvodnění 

Navržená forma předávání informací operátorovi trhu „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamená, 

že by tak měl provozovatel distribuční soustavy učinit uvedením požadovaných informací na své webové 

stránce (internet). Zřejmě se jedná o nesprávné/nepřesné vyjádření formy či způsobu plnění nově ukládané 

povinnosti.. 

Připomínka č. 104: K § 25 odst. 13 až 15 – Část II čl. III novelizační bod č. 111 (původně 

č. 100) 
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Návrh na změnu: 

Navrhujeme následující znění novelizačního bodu č. 111: 

„111. V § 25 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí: 

„(13) Provozovatel distribuční soustavy má právo provozovat akumulační zařízení, pokud slouží k 

a) zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení přenosové distribuční soustavy nebo při 
omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nebo 

b) napájení zařízení distribuční soustavy za účelem zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané 
elektřiny. 

(14) Provozovatel distribuční soustavy není oprávněn  

a) obchodovat s elektřinou uloženou v akumulačním zařízení, 

b) poskytovat podpůrné služby s využitím akumulačního zařízení ve prospěch provozovatele přenosové 
soustavy nebo jiné distribuční soustavy a nahrazovat provozem akumulačního zařízení tržně nakupované 
podpůrné služby a 

c) poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou případů podle 
odstavce 13.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

(13) Provozovatel distribuční soustavy má právo provozovat akumulační zařízení, pokud slouží k 

a) zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení distribuční soustavy nebo při omezení nebo 

přerušení dodávky elektřiny nebo 

b) napájení zařízení distribuční soustavy za účelem zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané 

elektřiny. 

(14) Provozovatel distribuční soustavy není oprávněn  

a) obchodovat s elektřinou uloženou v akumulačním zařízení, 

b) poskytovat podpůrné služby s využitím akumulačního zařízení ve prospěch provozovatele přenosové 

soustavy nebo jiné distribuční soustavy a nahrazovat provozem akumulačního zařízení tržně 

nakupované podpůrné služby a 

c) poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou případů podle 

odstavce 13.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava má za cíl nastavit jednoduše aplikovatelné podmínky pro vlastnictví a provoz 

akumulace ze strany provozovatele distribuční soustavy a současně nenarušit tržní prostředí v oblasti 

podpůrných služeb. Provoz akumulačního zařízení se tak de facto umožňuje v situacích, kdy by se jinak 

použil pro zajištění dodávek náhradní zdroj, anebo pro zajištění napájení jiného zařízení distribuční soustavy 

jako pomocný prvek (typicky v rozvodnách apod.). 

Jsme toho názoru, že tato úprava usnadní a urychlí pořizování a provozování akumulace ze strany 

provozovatele, zjednoduší celý proces a nezatíží ani Energetický regulační úřad. 



109 
 

Za současné situace, kdy je na trhu k dispozici dostatečná nabídka zařízení pro poskytování podpůrných 

služeb je možné připustit, aby provozovatel nevyužíval akumulační zařízení jím vlastněné pro tyto účely. 

Tato připomínka se současně úzce váže na novelizační bod k § 2 odst. 2 písm. a) bod 8., kterým se upravuje 

definice podpůrné služby. Energetický regulační úřad bude mít právo případné porušení podmínek 

stanovených zákonem kvalifikovat jako přestupek a udělit odpovídající sankci. 

Současně se předpokládá, že v návaznosti na výsledné podobě připravované evropské legislativy v oblasti 

market designu bude následně připravena komplexní novela zákona, která zohlední veškeré nově navržené 

principy, tedy i v oblasti akumulace. Vzhledem k tomu, že však jednání o výsledné podobě zimního balíčku 

v oblasti market designu ještě nejsou uzavřena, považujeme za vhodnější prozatím návrhy z něj 

neimplementovat a vyčkat. 

Omezení dle odst. 14 písm. b) se týká pouze poskytování podpůrných služeb s využitím akumulačního 

zařízení. 

Připomínka č. 105: K § 26 odst. 5 a 6  – Část II čl. III nový novelizační body č. 112 a č. 113 

Návrh na změnu: 

„ 112.  V § 26 odst. 5 se ve větě první za slova „ve výrobnách elektřiny“ vkládají slova „z obnovitelných 
zdrojů energie s obtížně predikovatelným charakterem výroby závislým na aktuálních klimatických 
podmínkách“ a věta druhá se zrušuje. 

113.  V § 26 odst. 6 se za slova „obnovitelných zdrojů energie“ doplňují slova „podle odstavce 5“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 112 až 345 se přečíslují jako 114 až 347.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů 
distribučních soustav jsou v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy a po 
využití dostupných tržních mechanismů zajišťovaných operátorem trhu a provozovatelem přenosové 
soustavy oprávněny za účelem odstraňování nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části při 
dispečerském řízení v nezbytné míře dočasně omezovat výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie s obtížně predikovatelným charakterem výroby závislým na aktuálních 
klimatických podmínkách. Omezení výroby elektřiny ve výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a 
tepla může být prováděno nejvýše v rozsahu neohrožujícím dodávky tepla. 

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, jehož technický 

dispečink omezil při dispečerském řízení prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze 

výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle odstavce 5, je povinen 

poskytnout příslušnému výrobci elektřiny náhradu za neodebranou elektřinu ve výši odpovídající 

celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě 

neomezení výroby. V případě sporu o výši náhrady rozhoduje Energetický regulační úřad.“ 

Odůvodnění 
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Dosavadní právní úprava umožňuje omezovat výrobu elektřiny z jakéhokoliv zdroje, avšak pouze výrobny 

elektřiny z OZE jsou za takové omezení finančně kompenzovány, což zakládá značnou nerovnováhu mezi 

výrobci v jejich postavení na trhu s elektřinou. 

Právo na omezování výroby elektřiny bylo do právní úpravy zavedeno primárně s cílem zajistit pro 

provozovatele soustavy nástroj pro regulaci výroby v případě extrémních výrobních výkonů u 

intermitentních výrobních zdrojů, pokud by byly vyčerpány odpovídající tržní regulační nástroje a přesto by 

nebylo možné zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přenosové nebo distribuční soustavy. Ostatní výrobní 

zdroje (klasické, ale i obnovitelné využívající např. biomasu apod.) jsou velmi dobře predikovatelné a 

řiditelné. V případě nepredikovatelných zdrojů využívajících sluneční nebo větrnou energii je výrobna 

významně závislá na aktuálních klimatických resp. přírodních podmínkách a intenzivně se mění. Tedy jejich 

vliv na stabilitu soustavy je významný.  

S ohledem na uvedené považujeme za zásadní umožnit omezovat pouze výrobu elektřiny z intermitentních 

obnovitelných zdrojů energie, a to při současné kompenzaci za takové omezení a v případě ostatních 

výroben využívat pouze podpůrné služby nabízené ze strany výrobců. Jako alternativní řešení pro narovnání 

postavení výroben na trhu s elektřinou lze naopak umožnit omezování výroby elektřiny u jakéhokoliv zdroje 

elektřiny, avšak rovněž za odpovídající náhradu. Toto řešení však může být v konečném důsledku dražší.  

Z tohoto důvodu doporučujeme výše navrženou úpravu.. 

Připomínka č. 106: K § 26 odst. 8 – Část II čl. III novelizační bod č. 114 (původně č. 101) 

Návrh na změnu: 

„114.  V § 26 odst. 8 se za slova „distribuční soustavy“ vkládají slova „v rozsahu stanoveném Pravidly 
provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy“ a doplňuje se věta druhá, 
která zní: V případech, kdy je dispečerské řízení prováděno na základě uzavřené smlouvy o poskytování 
odpovídající podpůrné služby mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem distribuční soustavy, má výrobce elektřiny právo na náhradu v souladu s touto smlouvou.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(8) Dispečerské řízení napětí a jalových výkonů výroben elektřiny prováděné technickým dispečinkem 

provozovatele přenosové soustavy nebo technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy 

v rozsahu stanoveném Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování 

distribuční soustavy se nepovažuje za omezení výroby elektřiny.  V případech, kdy je dispečerské 

řízení prováděno na základě uzavřené smlouvy o poskytování odpovídající podpůrné služby mezi 

výrobcem elektřiny a provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční 

soustavy, má výrobce elektřiny právo na náhradu v souladu s touto smlouvou.“ 

Odůvodnění 

Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy má právo řídit napětí a jalové výkony výroben elektřiny 

v rozsahu stanoveném schváleným Řádem bez náhrady. Nicméně tímto by nemělo být dotčeno právo 

výrobce na odpovídající úhradu, pokud má takové řízení sjednáno na základě smlouvy o poskytování 
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podpůrné služby a to ve smluvně dohodnutém rozsahu. Z tohoto důvodu považujeme za podstatné zamezit 

možnému výkladu, že veškeré řízení se provádí bez nároku na náhradu a upravit ustanovení odstavce 8 

navrhovaným způsobem. 

Připomínka č. 107: K § 28 odst. 1 písm. a) – Část II čl. III nový novelizační bod č. 115 

Návrh na změnu: 

„115.  V § 28 odst. 1 se za slovo „nemovitosti“ vkládají slova „, s výjimkou případů neoprávněného odběru 
zákazníka v daném odběrném místě“.“ 

Dosavadní novelizační body č. 115 až 347 se přečíslují jako 116 až 348. 

Úplné znění ustanovení 

„a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové 
soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené 
Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy a má k připojení 
souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, s výjimkou případů neoprávněného odběru zákazníka v daném 
odběrném místě,“ 

Odůvodnění 

Úprava souvisí s dřívější připomínkou, kterou se upravuje postup v případech, kdy se na základě žádosti 
obchodníka nepodaří provozovateli distribuční soustavy přerušit dodávku elektřiny do odběrného místa. 
Zároveň vyplývá i ze základní premis stanovené energetickým zákonem, podle kterého se neoprávněný 
odběr zakazuje.  

Připomínka č. 108: K § 28 odst. 1 písm. h) – Část II čl. III novelizační bod č. 118 (původně 

č. 104) 

Návrh na změnu: 

„118.  V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) na bezplatné vyúčtování dodávek elektřiny a související služby v elektroenergetice.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„g) poskytovat a rozúčtovat dohodnutým způsobem jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem 
prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV 
včetně., 

h) na bezplatné vyúčtování dodávek elektřiny a související služby v elektroenergetice.“ 

Odůvodnění 

Takovéto právo zákazníka nelze v okamžiku, kdy zákazník si provozuje mikrozdroj, naplnit. Pojem spotřeba 

je v tomto případě problematický, neboť zahrnuje veškeré množství elektřiny spotřebované zákazníkem, 

tedy nejen to množství odebrané ze soustavy, ale rovněž množství, které si vyrobil a spotřeboval sám. 

Pokud recipročně uložíme obchodníkovi povinnost vyúčtovat nikoliv dodávku elektřiny, ale spotřebu, 
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obchodník nebude schopen tuto povinnost naplnit. Navíc v případě elektřiny vyrobené a spotřebované 

zákazníkem bez využití elektrizační soustavy není takové množství zatíženo žádnými platbami. Tedy institut 

účtování za spotřebu elektřiny je v daném případě problematický. Z tohoto důvodu se doporučuje zachovat 

pojem dodávka elektřiny. 

Připomínka č. 109: K § 28 odst. 2 písm. l) – Část II čl. III novelizační bod č. 120 (původně č. 

106) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 106. Dosavadní body č. 121 až 348 se přečíslují jako 120 až 347. 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Zákazník je povinen 

 a) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo technického dispečinku 

provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, a Pravidly provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, 

 b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční 

soustavy, 

 c) umožnit přístup k měřicím zařízením provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční 

soustavy, 

 d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým 

normám, 

 e) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny, pokud je subjektem zúčtování, 

 f) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních 

účastníků trhu s elektřinou, 

 g) podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové 

soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním 

požadovaného příkonu, 

 h) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala 

těmto změnám, 

 i) zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečněním dodávky elektřiny od jiného výrobce elektřiny nebo 

obchodníka s elektřinou, 

 ji) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této 

dodávky, 
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 kj) při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek, umožnit změnu místa 

připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku 

stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, považuje se elektrické zařízení za ním za 

odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; veškeré náklady na provedené změny 

hradí provozovatel distribuční soustavy, 

lk) při uplatnění práva na volbu dodavatele podle odstavce 1 písm. e) dodržovat sjednanou délku výpovědní 

doby, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou.“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme vypustit uvedené ustanovení jakožto nadbytečnou, zákonem stanovenou povinnost zákazníka, 

tuto lze lépe smluvně ošetřit mezi držitelem licence a zákazníkem v obchodních podmínkách. Samotné 

porušení této zákonné povinnosti zákazníkem není dle zákona sankcionováno. Je proto vhodnější ponechat 

úpravu této povinnosti na smluvních ujednáních účastníků trhu. 

Připomínka č. 110: K § 28 odst. 5 – Část II čl. III novelizační bod č. 120 (původně č. 107) 

Návrh na změnu: 

„120.  V § 28 odst. 5 se za slovo „může“ vkládají slova „bez licence na výrobu elektřiny“, za slovo 

„provozovat“ se vkládají slova „pro svou vlastní spotřebu“, slovo „instalovaný“ se upravuje na 

„rezervovaný“ za text „10 kW“ se vkládají slova „nebo výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením s 

rezervovaným výkonem výrobny elektřiny do 10 kW“, slova „s přenosovou soustavou nebo“ se zrušují, za 

slova „připojení výrobny elektřiny“ se vkládají slova „nebo výrobny elektřiny s akumulačním zařízením“ a 

na konci tohoto odstavce se doplňuje věta „Takový zákazník má právo dodávat elektřinu do distribuční 

soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny, pokud se nejedná o podnikání, o 

neoprávněnou dodávku elektřiny do elektrizační soustavy nebo o dodávku bez smluvního subjektu 

zúčtování.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(5) Zákazník může bez licence na výrobu elektřiny provozovat pro svou vlastní spotřebu výrobnu elektřiny 

s rezervovaným výkonem do 10 kW nebo výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením s rezervovaným 

výkonem výrobny elektřiny do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční 

soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě 

uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny nebo výrobny elektřiny 

s akumulačním zařízením. V tomto případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. 

a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j). Takový zákazník má právo dodávat elektřinu 

do distribuční soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny, pokud se nejedná 

o podnikání, o neoprávněnou dodávku elektřiny do elektrizační soustavy nebo o dodávku bez 

smluvního subjektu zúčtování. 

Odůvodnění 
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Jedná se o formální úpravu, kdy se nově do práva zákazníka vkládá právo provozovat výrobnu elektřiny 
s akumulačním zařízením. Takové zařízení by logicky mělo být zahrnuto ve smlouvě o připojení obdobně, 

jako je tomu v případě samostatné výrobny. 

Dále navrhujeme v odst. 5 nahradit pojem „instalovaný“ výkon na „rezervovaný“ výkon, neboť není jasná 
definice rozsahu dodávaného množství – u FVE to může být v až P instalovaný x doba ročního osvitu cca 
1100 hod, u ostatních zdrojů nebo u hybridů není množství zřejmé vůbec. Také to odporuje §3 odst. 3) 
vyhlášky č. 16/2016 Sb., kdy rezervovaný výkon může být do 1,2 násobku instalovaného výkonu. 

 

Připomínka č. 111: K § 28 odst. 8 a 9  – Část II čl. III novelizační bod č. 121 (původně č. 108) 

Návrh na změnu: 

„121. V § 28 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 

„8) Zákazník provozující může ve svém odběrném místě provozovat akumulační zařízení nemá 
právo dodávat elektřinu z akumulačního zařízení do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy s 
výjimkou případů podle odstavce 5. , pokud Pokud zákazník provozuje akumulační zařízení se schopností 
dodávky elektřiny do elektrizační soustavy, musí mít má uzavřenu smlouvu o připojení, která zahrnuje i 
připojení akumulačního zařízení.  

(9) Při provozování akumulačního zařízení podle odstavce 5 nebo 8 je zákazník povinen 

a) zajistit, aby k ukládání elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a 
spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, 

b) zajistit, aby zřizování a provoz akumulačního zařízení byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí, 

c) provozovat akumulační zařízení tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo ochranu 

životního prostředí.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„8) Zákazník provozující ve svém odběrném místě akumulační zařízení nemá právo dodávat 
elektřinu z akumulačního zařízení do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy s výjimkou případů 
podle odstavce 5. Pokud zákazník provozuje akumulační zařízení se schopností dodávky elektřiny do 
elektrizační soustavy, musí mít uzavřenu smlouvu o připojení, která zahrnuje i připojení akumulačního 
zařízení. 

(9) Při provozování akumulačního zařízení podle odstavce 5 nebo 8 je zákazník povinen 

a) zajistit, aby k ukládání elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti 
a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, 

b) zajistit, aby zřizování a provoz akumulačního zařízení byly prováděny osobami s odbornou 
způsobilostí, 

c) provozovat akumulační zařízení tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo 

ochranu životního prostředí.“ 

Odůvodnění 

V kontextu ustanovení odstavce 5 není zřejmý záměr zákonodárce, který byl sledován navrženou úpravou 

odstavce 8 a tento záměr není zřejmý ani z důvodové zprávy. Je tedy otázkou, zda zákazník může 
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provozovat akumulační zařízení pouze v kombinaci s výrobnou elektřiny podle odstavce 5, jak je možné 

z kombinace ustanovení odst. 5 a 8 dovodit, anebo bylo cílem upravit i možnost a podmínky samostatného 

provozu akumulačního zařízení. Ve druhém případě však považujeme za nešťastné, že není nijak vyřešena 

otázka, zda takový zákazník může dodávat elektřinu z akumulačního zařízení do přenosové nebo distribuční 

soustavy. S ohledem na fakt, že v případě výrobce i v případě zákazníka s mikrozdrojem s akumulačním 

zařízením je možnost dodávat elektřinu do soustavy limitována výší instalovaného výkonu výrobny, 

navrhujeme analogicky upravit, že v ostatních případech dodávka elektřiny do soustavy se nepřipouští. 

V případech, kdy by naopak byla dodávka elektřiny do soustavy umožněna, je pak nezbytné upravit, za 

jakých podmínek.  

V odstavci 9 pak navrhujeme rozšířit povinnosti, které je zákazník povinen plnit v souvislosti s provozem 

akumulačního zařízení, rozšířit i na případy, kdy takové zařízení provozuje nikoliv samostatně, ale společně 

s výrobnou elektřiny. 

Připomínka č. 112: K § 30 odst. 1 písm. c) – Část II čl. III novelizační bod č. 123 (původně 

č. 110) 

Návrh na změnu: 

„123. V § 30 odst. 1 písm. c) se slova „zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora 

trhu“ zrušují.“. 

Úplné znění ustanovení 

c) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž 
odběrné místo je registrováno u operátora trhu,“. 

Odůvodnění 

Nahrazení pojmu dodávka pojmem spotřeba je nešťastné, neboť v takovém okamžiku, kdy zákazník si 

provozuje mikrozdroj, obchodník v části vyúčtování a operátor trhu v části poskytování údajů nebude moci 

naplnit. Pojem spotřeba je v tomto případě problematický, neboť zahrnuje veškeré množství elektřiny 

spotřebované zákazníkem, tedy nejen to množství odebrané ze soustavy, ale rovněž množství, které si 

vyrobil a spotřeboval sám. Pokud zákazníkovi není uložena povinnost poskytnout pro účely vyúčtování 

spotřeby údaje o jím vyrobené elektřině, obchodník nemůže objektivně tuto povinnost naplnit. Tedy 

vyúčtování je nutné vztahovat na dodávku elektřiny zákazníkovi ze soustavy, ale nikoliv na spotřebu. Navíc 

v případě elektřiny vyrobené a spotřebované zákazníkem bez využití elektrizační soustavy není takové 

množství zatíženo žádnými platbami. Tedy institut účtování za spotřebu elektřiny je v daném případě 

problematický. Z tohoto důvodu se doporučuje zachovat pojem dodávka elektřiny. 

Připomínka č. 113: K § 30 odst. 1 písm. e) – Část II čl. III novelizační bod č. 125 (původně č. 

112) 

Návrh na změnu: 
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„125. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) vykonávat činnost agregátora v případě, že je současně dodavatelem elektřiny účastníkovi trhu nebo 

odběratelem elektřiny od výrobce elektřiny.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„e) vykonávat činnost agregátora v případě, že je současně dodavatelem elektřiny účastníkovi trhu nebo 
odběratelem elektřiny od výrobce elektřiny.“ 

Odůvodnění 

Jak vyplývá z důvodové zprávy, jedná se o právní úpravu, která má za cíl vyřešit výtku Evropské komise 

k implementaci směrnice 2012/27 (EU). Tato nijak nepředjímá ani nezakotvuje povinnost umožnit působení 

nezávislého agregátora.  

Problematika integrace agregátora byla komplexně řešena v rámci NAP SG, přičemž v rámci těchto analýz 

byla identifikována řada otázek a problémů, které je nezbytné před zavedením nezávislého agregátora do 

českého trhu s elektřinou vyřešit. Z tohoto důvodu doporučujeme výše uvedenou úpravu, která má za cíl 

zajistit, že bude v rámci trhu působit pouze integrovaný agregátor, který je v zásadě již dnes možný a v praxi 

aplikovaný bez jakýchkoliv zásadních dopadů do fungování trhu s elektřinou. Komplexní řešení 

problematika agregace a působení agregátora bude následně řešeno v souvislosti s implementací 

připravovaného zimního balíčku a změn v oblasti market designu vyvolaných touto evropskou úpravou. 

Připomínka č. 114: K § 30 odst. 2 písm. o) a písm. p) – Část II čl. III novelizační bod č. 127 

(původně č. 114) 

Návrh na změnu: 

„127. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňujíe se písmenao o) a p), které zní: 

„p) uvádět ve vyúčtování dodávek elektřiny podíly jednotlivých zdrojů elektřiny v souladu s národním 

energetickým mixem zveřejněným operátorem trhu; podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných nebo 

neobnovitelných zdrojů energie v národním energetickém mixu může obchodník ve vyúčtování dodávek 

elektřiny změnit pouze uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za podmínek 

stanovených zákonem o podporovaných zdrojích energie.“.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„n) při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny uvádět pravdivé 
a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich 
ověření., 

o) uvádět ve vyúčtování dodávek elektřiny podíly jednotlivých zdrojů elektřiny v souladu s národním 
energetickým mixem zveřejněným operátorem trhu; podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných nebo 
neobnovitelných zdrojů energie v národním energetickém mixu může obchodník ve vyúčtování dodávek 
elektřiny změnit pouze uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za podmínek 
stanovených zákonem o podporovaných zdrojích energie.“ 

Odůvodnění 
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Považujeme povinnost uvádět v rámci vyúčtování pro zákazníka informace o době trvání smlouvy a 

vymezení doby, ve které je oprávněn učinit projev vůle k ukončení smlouvy. Tyto informace a navíc další 

související zákazník získá od svého obchodníka s elektřinou již na základě ustanovení odst. 2 písm. b) a to na 

základě žádosti. Uvádění informací v rámci vyúčtování má za následek pouze další znepřehlednění 

vyúčtování a navyšování nákladů na úpravu faktur.  

Navíc uvedené požadavky jdou nad rámec požadavků stanovených připravovanou evropskou legislativou. 

Doporučujeme proto na další rozšiřování povinných údajů na faktuře vyčkat na zimní balíček, který by měl 

tuto problematiku také upravovat, a implementovat jej spolu s dalšími oblastmi až po přijetí evropských 

předpisů.  

Úprava v písm. o) pak váže na úpravu v rámci připomínky k § 44 a 45 zákona o podporovaných zdrojích 

energie, kterými se zavádí záruky původu mj. i na neobnovitelné zdroje energie. 

Připomínka č. 116: K § 47 – původní novelizační bod č. 119 

Požadujeme nahradit § 47 odst. 2 a 3 novými odstavci 2, 3 a 4 následujícího znění: 

(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy nebo zařízení distribuční soustavy zajišťuje 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklady toho, kdo 
potřebu přeložky vyvolal, není-li dohodnuto jinak. Pokud provedení přeložky zařízení nízkého 
napětí distribuční soustavy v zastavěném území obce vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby 
podle zvláštního zákona, nebo technický stav tohoto zařízení nedovoluje jeho bezpečné 
provozování, nebo způsobuje poškození stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, 
nese náklady na provedení přeložky zařízení nízkého napětí provozovatel distribuční soustavy. 
 
(3) Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. 
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit 
toho, kdo nese náklady na provedení přeložky, se způsobem provedení přeložky a náklady na její 
provedení. V případě sporu nese důkazní břemeno o rozsahu nezbytně nutných nákladů 
provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. 

(4) Vlastnictví zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky 
se nemění. 
 

Připomínka č. 117: K § 50 odst. 2 – Část II čl. III novelizační bod č. 135 (původně č. 122) 

Návrh na změnu: 

„135. V § 50 odst. 2 se za slova „nebo výrobce“ vkládá slovo „elektřiny“, za slova „odběrných míst“ se 
vkládají slova „a jejich předávacích míst“ a za slova „typ měření“ se vkládá slovo „elektřiny“. 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce elektřiny nebo 
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obchodník s elektřinou dodávat výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na 

hladině nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související 

službu v elektroenergetice a zákazník nebo výrobce elektřiny se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo 

obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu související služby v elektroenergetice. 

Zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k přenesení 

odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s 

elektřinou. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat výčet odběrných míst a jejich 

předávacích míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice, 

délku výpovědní doby ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy 

v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou 

změnou smluvních podmínek, způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a 

poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou 

smluvních podmínek, dobu trvání smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření elektřiny a opatření 

přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze. 

Odůvodnění 

Navrhujeme sjednotit obsahovou náležitost jednotlivých smluv v části týkající se měření elektřiny. V daném 

odběrném místě nebo výrobně se v souladu s vyhláškou o měření umísťuje měření určitého typu (A, B, C 

nebo M). S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme ve všech smlouvách v rámci § 50 sjednotit použité 

pojmosloví a to „typ měření“. 

Připomínka č. 118: K § 50 odst. 3 – Část II čl. III novelizační bod č. 136 (původně č. 123) 

Návrh na změnu: 

„136. V § 50 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a v případě překročení rezervovaného 

příkonu nebo výkonu regulovanou cenu za toto překročení“, ve větě druhé se za slova „připojení zařízení,“ 

vkládají slova „typ měření a“, věta třetí se nahrazuje větami „Smlouva o připojení musí obsahovat 

specifikaci míst připojení, registrační číslo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy a 

jejich předávacích míst. Smlouva o připojení výrobny elektřiny musí dále obsahovat druh a instalovaný 

výkon výrobny elektřiny. V případě připojení akumulačního zařízení musí smlouva o připojení obsahovat 

druh a parametry akumulačního zařízení. V případě, že odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční 

soustavy je připojena více místy připojení, smlouva o připojení obsahuje také rezervovaný příkon v 

předávacích místech.“ a ve větě poslední se slova „zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr 

elektřiny k přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční 

soustavě“ zrušují.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, 

distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon a žadatel se zavazuje 
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uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat technické 

podmínky připojení zařízení, typ měření a umístění měřicího zařízení, termíny a místo připojení zařízení. V 

případě připojení zařízení pro výrobu elektřiny přímo k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě 

nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny musí smlouva 

obsahovat jeho druh a skutečný instalovaný výkon. Smlouva o připojení musí obsahovat specifikaci míst 

připojení, registrační číslo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy a jejich 

předávacích míst. Smlouva o připojení výrobny elektřiny musí dále obsahovat druh a instalovaný výkon 

výrobny elektřiny. V případě připojení akumulačního zařízení musí smlouva o připojení obsahovat druh a 

parametry akumulačního zařízení. V případě, že odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční 

soustavy je připojena více místy připojení, smlouva o připojení obsahuje také rezervovaný příkon 

v předávacích místech. Smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k 

přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě 

vyžaduje písemnou formu.“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme sjednotit obsahovou náležitost jednotlivých smluv v části týkající se měření elektřiny. V daném 

odběrném místě nebo výrobně se v souladu s vyhláškou o měření umísťuje měření určitého typu (A, B, C 

nebo M). S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme ve všech smlouvách v rámci § 50 sjednotit použité 

pojmosloví a to „typ měření“. 

Dále v návaznosti na úpravy v § 23 a §28, kterými se upravují pravidla pro provoz akumulačního zařízení, je 

nezbytné zajistit, že takové zařízení bude obdobně jako jiná zařízení připojená k přenosové nebo distribuční 

soustavě uvedena v rámci smlouvy o připojení, aby provozovatel příslušné soustavy měl odpovídající 

povědomí o jejich existenci s ohledem na bezpečnost provozu soustavy a bezpečnost a zdraví osob 

vykonávajících činnost na zařízení distribuční soustavy. 

Zároveň ve vazbě na úpravu v § 28 odst. 5 až 8 zákona o podporovaných zdrojích energie, kde se vztahuje 

platba za rezervovaný příkon v předávacích místech a rovněž na úpravu, kterou se zavádí do energetického 

zákona pojmy místo připojení a předávací místo je vhodné vymezit, že nezbytnou součástí smlouvy o 

připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy, které jsou připojeny více místy 

připojení, musí smlouva o připojení také obsahovat rezervovaný příkon v jednotlivých předávacích místech. 

Připomínka č. 119: K § 50 odst. 6  – Část II čl. III novelizační bod č. 138 (původně č. 125) 

Návrh na změnu: 

„138.  V § 50 odst. 6 se slova „způsob měření“ nahrazují slovy „typ měření“, slova „odběrných nebo“ 

nahrazují slovy „odběrných míst a jejich“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „, předávacích míst 

výrobny elektřiny nebo předávacích míst mezi distribučními soustavami“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel distribuční soustavy 

zákazníkovi, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo výrobci 
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elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo provozovateli 

distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční soustavy zajišťovat službu 

distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční 

soustavy se zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy a v případě překročení rezervovaného 

příkonu nebo výkonu regulovanou cenu za toto překročení. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy 

musí obsahovat termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, hodnotu rezervovaného příkonu 

nebo výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení, způsob měření typ měření elektřiny a jejího průběhu a 

výčet odběrných nebo odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výrobny elektřiny nebo 

předávacích míst mezi distribučními soustavami. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy musí dále 

obsahovat opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze.“. 

Odůvodnění 

Navrhujeme sjednotit obsahovou náležitost jednotlivých smluv v části týkající se měření elektřiny. V daném 

odběrném místě nebo výrobně se v souladu s vyhláškou o měření umísťuje měření určitého typu (A, B, C 

nebo M). S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme ve všech smlouvách v rámci § 50 sjednotit použité 

pojmosloví a to „typ měření“. 

Připomínka č. 120: K § 50 odst. 8  – Část II čl. III novelizační bod č. 140 (původně č. 127) 

Návrh na změnu: 

„140.  V § 50 odst. 8 se slova „účastníkovi trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „subjektu zúčtování“, slova 
„účastník trhu s elektřinou“ se nahrazují slovy „subjekt zúčtování“ a za větu první se vkládá věta „Smlouva 
o zúčtování regulační energie musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora 
trhu.“. 

Úplné znění ustanovení 

(8) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se zavazuje operátor trhu 

umožnit účastníkovi trhu s elektřinou subjektu zúčtování účast na organizovaném krátkodobém trhu s 

elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody a účastník trhu s elektřinou subjekt zúčtování se zavazuje 

zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou musí obsahovat 

ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání závazku. Smlouva o přístupu na 

organizovaný krátkodobý trh s elektřinou vyžaduje písemnou formu …“. 

Odůvodnění 

Jedná se o formální úpravu ustanovení ve vazbě na skutečnost, kdy se jako jedna ze smluvních stran 

vymezuje subjekt zúčtování. Navržená úprava však nebyla provedena důsledně napříč celým ustanovením. 

Připomínka č. 121: K § 51 odst. 1 písm. a) – Část II čl. III nový novelizační bod č. 143 

Návrh na změnu: 

„143.  V § 51 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písm. h), které zní:   
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h) odběr bez smlouvy o připojení nebo v rozporu s  uzavřenou smlouvou o připojení.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 143 až 347 se přečíslují jako 144 až 348. 

Úplné znění ustanovení 

„g) odběr elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení 

odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování trvající déle než 10 pracovních dní., 

h) odběr bez smlouvy o připojení nebo v rozporu s  uzavřenou smlouvou o připojení.“. 

Odůvodnění 

Jedná se o úpravu, která má za cíl vyjasnit dosud nejednoznačný vztah smlouvy o připojení a 

neoprávněného odběru. Existují výklady, podle kterých lze dovozovat, že absence smlouvy o připojení nebo 

odběr v rozporu s touto smlouvou nenaplňuje definici neoprávněného důvodu pod písm. a), tj. bez 

právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Přitom smlouva o připojení jednoznačně vymezuje 

základní technické parametry a podmínky, za jakých lze odběr realizovat a které by neměly být 

překračovány, a navazují na ni další smluvní vztahy týkající se služby dopravy elektřiny.  Nejedná se o 

rozšiřování stávajícího institutu, ale o formulační zpřesnění tak, aby byla právní úprava zcela jasná. 

Připomínka č. 122: K § 51 odst. 4  – Část II čl. III novelizační bod č. 144 (původní č. 130) 

Návrh na změnu: 

„144.  V § 51 odst. 4 se slova „kratší než“ nahrazují slovem „nejvýše“ a za slova „neoprávněný odběr 

elektřiny“ se vkládají slova „; dodávku elektřiny do tohoto odběrného místa zajišťuje budoucí dodavatel, 

službu přenosové soustavy nebo službu distribuční soustavy zajišťuje provozovatel přenosové soustavy 

nebo provozovatel distribuční soustavy pro budoucího dodavatele elektřiny, je-li dodávka budoucím 

dodavatelem zajišťována na základě smlouvy podle § 50 odst. 2,“.“. 

Úplné znění ustanovení 

(4) V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v odběrném místě zákazníka 

po dobu kratší než nejvýše 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování nebo bez smluvního 

dodavatele elektřiny evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr 

elektřiny; dodávku elektřiny do tohoto odběrného místa zajišťuje budoucí dodavatel, službu přenosové 

soustavy nebo službu distribuční soustavy zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy pro budoucího dodavatele elektřiny, je-li dodávka budoucím dodavatelem 

zajišťována na základě smlouvy podle § 50 odst. 2, a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt 

zúčtování.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o upřesnění, jak se nakládá v případě tzv. „přetržky“ se všemi instituty souvisejícími s dodávkou 

elektřiny. Vyřešení odpovědnosti za odchylku je pouze dílčí část celého problému, kdy subjekt zodpovědný 

za odchylku může být s ohledem na možnost smluvního přenášení odpovědnosti za odchylku v konečném 

důsledku odlišný než dodavatel elektřiny. Současně je nezbytné i vymezit, pro koho příslušný provozovatel 
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soustavy zajišťuje v případě tzv. „přetržky“ službu distribuční soustavy tak, aby případně v období, které se 

nepovažuje za neoprávněný odběr, nebylo současně aplikovatelné i ustanovení o neoprávněné distribuci 

elektřiny. Jedná se tedy o úpravu v zájmu účastníka trhu, který se z jakýchkoliv důvodů dostal do situace, 

kdy v systému operátora trhu nemá evidovaného dodavatele elektřiny, a přesto činí aktivní kroky k tomu, 

aby byla zjednána náprava a nenastaly účinky neoprávněného odběru. 

Připomínka č. 123: K § 51 nové odst. 5 až 8 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 145 

Návrh na změnu: 

„145.  V § 51 se vkládají odstavce 5 až 8, které znějí: 

„(5) V případě, že obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny podá u provozovatele distribuční 
soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy žádost o přerušení dodávky elektřiny z důvodu 
neoprávněného odběru elektřiny při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu 
odstavce 1 písm. b) a provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy ve lhůtách 
stanovených prováděcím právním předpisem přerušení dodávky elektřiny ani opakovaně neprovede, má se 
za to, že k přerušení smluvní dodávky elektřiny došlo ke dni následujícímu po uplynutí těchto lhůt. Pokud 
dochází k odběru elektřiny i po tomto dni, má se za to, že další odběr elektřiny je neoprávněným odběrem 
elektřiny bez právního důvodu ve smyslu odstavce 1 písm. a), a to až do doby obnovení dodávek elektřiny 
na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny 

(6) V případě, že je mezi obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny a zákazníkem uzavřena 
smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny, má se za to, že po dobu, po níž je smluvní dodávka 
elektřiny přerušena z důvodu neoprávněného odběru elektřiny při opakovaném neplnění smluvených 
platebních povinností ve smyslu odstavce 1 písm. b) nebo po níž se má tato dodávka za přerušenou podle 
odstavce 5, obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny pro dané odběrné místo nezajišťuje související 
službu v elektroenergetice podle této smlouvy a zároveň se v takovém případě neuplatní ustanovení § 12a. 
Cenu související služby v elektroenergetice za toto období je provozovatel distribuční soustavy oprávněn 
uplatnit v rámci nároku na náhradu škody podle § 53 odst. 2.  

(7) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy má právo uplatnit za 
období ode dne, od něhož se má smluvní dodávka elektřiny za přerušenou podle odstavce 5, nárok na 
náhradu škody podle odstavce 3. 

(8) Při neplnění platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným 
odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění, má provozovatel distribuční soustavy nebo 
provozovatel přenosové soustavy právo ukončit smlouvu o připojení.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 145 až 348 se přečíslují jako 146 až 349. 

Úplné znění ustanovení 

„(5) V případě, že obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny podá u provozovatele distribuční 
soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy žádost o přerušení dodávky elektřiny z důvodu 
neoprávněného odběru elektřiny při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu 
odstavce 1 písm. b) a provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy ve 
lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem přerušení dodávky elektřiny ani opakovaně 
neprovede, má se za to, že k přerušení smluvní dodávky elektřiny došlo ke dni následujícímu po uplynutí 
těchto lhůt. Pokud dochází k odběru elektřiny i po tomto dni, má se za to, že další odběr elektřiny je 
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neoprávněným odběrem elektřiny bez právního důvodu ve smyslu odstavce 1 písm. a), a to až do doby 
obnovení dodávek elektřiny na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny.  

(6) V případě, že je mezi obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny a zákazníkem 
uzavřena smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny, má se za to, že po dobu, po níž je smluvní 
dodávka elektřiny přerušena z důvodu neoprávněného odběru elektřiny při opakovaném neplnění 
smluvených platebních povinností ve smyslu odstavce 1 písm. b) nebo po níž se má tato dodávka za 
přerušenou podle odstavce 5, obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny pro dané odběrné místo 
nezajišťuje související službu v elektroenergetice podle této smlouvy a zároveň se v takovém případě 
neuplatní ustanovení § 12a. Cenu související služby v elektroenergetice za toto období je provozovatel 
distribuční soustavy oprávněn uplatnit v rámci nároku na náhradu škody podle § 53 odst. 2.  

(7) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy má právo uplatnit za 
období ode dne, od něhož se má smluvní dodávka elektřiny za přerušenou podle odstavce 5, nárok na 
náhradu škody podle odstavce 3. 

(8) Při neplnění platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným 
odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění, má provozovatel distribuční soustavy nebo 
provozovatel přenosové soustavy právo ukončit smlouvu o připojení.“ 

Odůvodnění 

Cílem této úpravy je řešení problematiky neoprávněných odběrů v případech neplacení zákazníka vůči 
obchodníkovi a nevydařeného přerušení ze strany distributora na žádost obchodníka. Úprava je navrhována 
obdobným způsobem v případě neoprávněného odběru elektřiny v ustanovení § 51 a v ustanovení § 74 
v případě neoprávněného odběr plynu.  
V řadě případů se dnes stává, že odběrné místo (měřidlo) je nepřístupné (typicky případy, kdy je umístěno 
v objektu a nikoliv v pilířku na hranici pozemku, a vlastník objektu/odběratel neumožní k odběrnému místu 
přístup). V takovém případě i přes opakované pokusy není možné zajistit fyzické přerušení toku elektřiny 
nebo plynu do odběrného místa z distribuční soustavy. 
V současnosti jsou na úrovni prováděcího právního předpisu k energetickému zákonu upraveny konkrétní 
postupy a lhůty jednotlivých úkonů z pohledu obchodníka, žádajícího o přerušení dodávek elektřiny nebo 
plynu, a z pohledu provozovatele distribuční soustavy realizujícího toto přerušení. Konkrétně se jedná o 
vyhlášku č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 
349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. V obou odvětvích je však postup 
v případě nevydařeného přerušení upraven odlišně, a to následujícím způsobem: 

 V elektroenergetice narůstá obchodníkovi pohledávka (tj. neuhrazená komodita, odchylky odběru a 
především pak platby za související službu v elektroenergetice), veškerý odběr nadále realizovaný 
zákazníkem jde k tíži obchodníka.  

 V plynárenství nastává tzv. fikce přerušení, kdy v souladu s § 119 odst. 3 pravidel trhu s plynem od 
určité lhůty (5 resp. 15 pracovních dnů po předložení žádosti o přerušení obchodníkem v závislosti 
na typu odběru) nastává účinek přerušení („fikce přerušení“) a veškerý odběr realizovaný po tomto 
datu jde k tíži provozovatele distribuční soustavy. Zde je však nutné podotknout, že toto řešení 
absentuje oprávnění provozovatele distribuční soustavy na úrovni zákona účtovat/vymáhat 
takovýto neoprávněný odběr a v zásadě tento odběr je zahrnut do ztrát a v určité míře tedy do 
regulovaných cen za zajištění distribuce plynu. 

Řešení tzv. fikce přerušení, která je nastavena dnes pro plynárenství na úrovni podzákonného předpisu, se 
doporučuje přenést na úroveň zákona do obou sektorů a doplnit odpovídající práva a povinnosti tak, aby 
provozovatel distribuční soustavy mohl vymáhat škodu vzniklou odběrem zákazníka po dobu „fiktivního 
přerušení“. Na úrovni podzákonných předpisů pak budou upraveny konkrétní postupy jednotlivých 
dotčených subjektů. Navrhovanou úpravou zákona nastává účinek fikce přerušení po druhém neúspěšném 
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pokusu o přerušení ze strany provozovatele distribuční soustavy. Lhůty, které by měly být upraveny 
v pravidlech trhu s elektřinou, musí poskytnout provozovateli distribuční soustavy dostatečný časový 
prostor v případě potřeby kontaktování zákazníka (např. v případě nedostupnosti odběrného místa). Tako 
lhůta je v případě maloodběrů potřebná alespoň 15 pracovních dnů po předložení žádosti o přerušení 
obchodníkem.  
Jelikož by se však tímto postupem založil dvojí přístup k řešení neoprávněného odběru (při standardním 
přerušení a při „fikci“ přerušení), navrhuje se výše uvedený přístup, kdy za období přerušení na základě 
žádosti dodavatele účtuje veškeré platby provozovatel distribuční soustavy (související službu), pro všechny 
případy přerušení (bez ohledu na „fikci přerušení“ nebo „fyzické přerušení“). 
Nově navržený postup dále vyžaduje přehodnocení přístupu k zohlednění výnosů z neoprávněných odběrů 

a souvisejících nákladů s implementací v rámci cenové regulace (v souvislosti s přípravou pravidel metodiky 

regulace pro V. regulační období). 

Připomínka č. 124: K § 52 odst. 1 písm. a)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 146 

Návrh na změnu: 

„146.  V § 52 odst. 1 písm. a) se za slovo „odpadl“ doplňují slova „nebo v rozporu s uzavřenou 
smlouvou“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 146 až 349 se přečíslují jako 147 až 350. 

Úplné znění ustanovení 

„a) dodávka bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl nebo v rozporu s uzavřenou 

smlouvou,“. 

Odůvodnění 

Jedná se o úpravu, která má za cíl vyjasnit současné pochybnosti o tom, zda v případech, kdy účastník trhu 

má uzavřen odpovídající smluvní vztah, avšak při užívání přenosové nebo distribuční soustavy jedná 

v rozporu s tímto smluvním vztahem (nedodržuje sjednané podmínky), je právo aplikovat tytéž postupy 

neoprávněné dodávky elektřiny jako v případech, kdy taková smlouva zcela chybí. Nejedná se tedy o 

rozšiřování stávajícího institutu, ale o formulační zpřesnění tak, aby byla právní úprava zcela jasná. 

Připomínka č. 125: K § 52 odst. 1 písm. f) a g)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 147 

Návrh na změnu: 

„147.  V § 52 odst. 1se na konci písm. e) tečka nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena f) a g), která 
znějí: 

„f) dodávka bez uzavřené smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení, 

g) dodávka elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení 
odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování trvající déle než 10 pracovních dní.“. 

Dosavadní novelizační body č. 147 až 350 se přečíslují jako 148 až 351. 

Úplné znění ustanovení 

„e) dodávka v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení distribuční 
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soustavy nebo zařízení přenosové soustavy., 

f)  dodávka bez uzavřené smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení, 

g) dodávka elektřiny bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je 

přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování trvající déle než 10 pracovních dní.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o úpravu, která má za cíl vyjasnit dosud nejednoznačný vztah smlouvy o připojení a neoprávněné 
dodávky elektřiny. Existují výklady, podle kterých lze dovozovat, že absence smlouvy o připojení nebo 
dodávka v rozporu s touto smlouvou nenaplňuje definici neoprávněné dodávky elektřiny podle písm. a), tj. 
bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Přitom smlouva o připojení jednoznačně vymezuje 
základní technické parametry a podmínky, za jakých lze dodávku elektřiny realizovat a které by neměly být 
překračovány. Nejedná se o rozšiřování stávajícího institutu, ale o formulační zpřesnění tak, aby byla právní 
úprava zcela jasná. 

Právní úprava dnes absentuje na straně dodávky, jaké důsledky má, když nemá účastník vyřešenu 

odpovědnost za odchylku. Přitom v souladu s § 22 je povinen ji řešit. V tomto případě se tedy analogicky, 

jako je tomu v případě odběru, doplňuje ustanovení, podle kterého je dodávka elektřiny bez vyřešené 

odpovědnosti za odchylku považována za neoprávněnou. Vzhledem k tomu, že v rámci jednoho místa u 

výroben elektřiny může nastávat jak dodávka, tak i odběr, přičemž v případě odběru se toleruje určitá 

lhůta, po kterou se odběr bez vyřešené odpovědnosti za odchylku nepovažuje za neoprávněný, 

doporučuje se stejnou analogii zavést o pro stranu dodávky elektřiny. 

Připomínka č. 126: K § 52 odst. 2  – Část II čl. III novelizační bod č. 148 (původně č. 131) 

Návrh na změnu: 

„148.  V § 52 odst. 2 zní: 

“(2) Při neoprávněné dodávce elektřiny nemá účastník trhu s elektřinou nárok na úhradu neoprávněně 

dodané elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy a je povinen nahradit v penězích vzniklou škodu 

provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

(2) Při neoprávněné dodávce elektřiny nemá účastník trhu s elektřinou nárok na úhradu neoprávněně 
dodané elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy a je výrobce povinen uhradit nahradit v 
penězích vzniklou škodu provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy.“. 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava má za cíl zajistit, aby výrobce elektřiny nebo zákazník provozující výrobnu nebo výrobnu 

s akumulačním zařízením podle § 28 odst. 5 při neoprávněné dodávce elektřiny jednak uhradil vzniklou 

škodu provozovateli soustavy a zároveň aby nepožadoval plnění za takto neoprávněně dodanou elektřinu. 

Připomínka č. 127: K § 52 nový odst. 4 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 149 
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Návrh na změnu: 

„149.  V § 52 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá dodávka elektřiny z výrobny do 
elektrizační soustavy po dobu nejvýše 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování nebo bez 
smluvního dodavatele elektřiny evidovaného pro výrobnu, nejedná se o neoprávněnou dodávku elektřiny a 
odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 149 až 351 se přečíslují jako 150 až 352. 

Úplné znění ustanovení 

„(4) V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá dodávka elektřiny z výrobny do 
elektrizační soustavy po dobu nejvýše 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování nebo bez 
smluvního dodavatele elektřiny evidovaného pro výrobnu, nejedná se o neoprávněnou dodávku 
elektřiny a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování.“ 

Odůvodnění 

Úprava navazuje na připomínku k § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona. Právní úprava dnes absentuje 
na straně dodávky, jaké důsledky má, když nemá účastník vyřešenu odpovědnost za odchylku. Přitom 
v souladu s § 22 je povinen ji řešit. V tomto případě se tedy analogicky, jako je tomu v případě odběru, 
doplňuje ustanovení, podle kterého je dodávka elektřiny bez vyřešené odpovědnosti za odchylku 
považována za neoprávněnou. Vzhledem k tomu, že v rámci jednoho místa u výroben elektřiny může 
nastávat jak dodávka, tak i odběr, přičemž v případě odběru se toleruje určitá lhůta, po kterou se odběr bez 
vyřešené odpovědnosti za odchylku nepovažuje za neoprávněný, doporučuje se stejnou analogii zavést o 
pro stranu dodávky elektřiny.  

Zde se pak analogicky jako v případě odběru upravuje, jakým způsobem je ex post vyřešena odpovědnost za 

odchylku, vůči komu mají být za období tzv. přetržky zúčtovány odchylky spojené s dodávkou elektřiny do 

soustavy. 

Připomínka č. 128: K § 53 odst. 1 písm. c)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 150 

Návrh na změnu: 

„150.  V § 53 odst. 1 se v písm. c) za slovo „odpadl“ doplňují slova „nebo bez uzavřené smlouvy o připojení 
nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 150 až 352 se přečíslují jako 151 až 353. 

Úplné znění ustanovení 

„c) využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy bez právního důvodu nebo pokud 
právní důvod odpadl nebo bez uzavřené smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o 
připojení.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o úpravu, která má za cíl vyjasnit dosud nejednoznačný vztah smlouvy o připojení a neoprávněné 

distribuce elektřiny. Existují výklady, podle kterých lze dovozovat, že absence smlouvy o připojení nebo 

distribuce elektřiny v rozporu s touto smlouvou nenaplňuje definici neoprávněné distribuce elektřiny podle 
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stávajícího písm. c), tj. bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Přitom smlouva o připojení 

jednoznačně vymezuje základní technické parametry a podmínky, za jakých lze distribuci elektřiny 

realizovat a které by neměly být překračovány. Nejedná se o rozšiřování stávajícího institutu, ale o 

formulační zpřesnění tak, aby byla právní úprava zcela jasná. 

Připomínka č. 129: K § 53 odst. 1 písm. j) 

Návrh na změnu: 

j) nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely 
zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy a pro zajištění 
bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu přepravní soustavy; toto není považováno za obchod 
s plynem. 

Odůvodnění 

Návrh dále precizuje nově navrhovaný mechanismus vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele 

přepravní soustavy (§ 60b). Plyn určený pro uskladnění ve vyčleněném zásobníku nakoupí provozovatel 

přepravní soustavy na trhu s plynem způsobem schváleným ERÚ. Při těžbě plynu pro účely zásobování 

regionu severní Moravy bude odpovídající množství plynu na trhu s plynem prodáno. Postup pro nákup a 

prodej plynu za tímto účelem může být podobný jako pro nákup a prodej plynu pro účely vyrovnávání 

soustavy, proto je navrhováno popsané postupy reflektovat v § 58 odst. 1 písm. j. 

Připomínka č. 130: K § 58k  – Část II čl. III 

Požadujeme nahradit novelizační bod 140 následujícím zněním: 

„150.  § 58k se zrušuje.“ 

A dále vypustit novelizační bod 141. 

Odůvodnění 

Obsah a schvalování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy má nově upravit nový § 97b. Pokládáme 

za absurdní, aby byl z působnosti § 97b vyloučen desetiletý plán provozovatele přepravní soustavy 

upravený v § 58k. Naopak s ohledem na nový § 97b je stávající § 58k nadbytečný a je potřeba ho vypustit. 

Právní úprava by měla být vnitřně konzistentní a nezavádět chaotická ustanovení. 

Připomínka č. 131: K § 58e odst. 3 

Návrh na změnu: 

(3) K volbě takového počtu členů dozorčí rady nebo správní rady, který je o jeden nižší než polovina všech 
členů dozorčí rady nebo správní rady a který zahrnuje členy zastupující společníky provozovatele 
přepravní soustavy, kteří nejsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, a k 
uzavření smluv o výkonu funkce těchto členů dozorčí rady nebo správní rady nebo uzavření jiných smluv, 
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které upravují podmínky při výkonu funkce těchto členů dozorčí rady nebo správní rady, a k jejich změně je 
třeba schválení Energetického regulačního úřadu. Schválení Energetickým regulačním úřadem podléhá 
volba těch členů dozorčí rady nebo správní rady nebo v případě evropské společnosti členů správní rady, 
kteří jsou voleni valnou hromadou. 

Odůvodnění 

Ustanovení rozšiřuje okruh obligatorních členů dozorčí rady v souladu s požadavkem čl. 20 odst. 2 Směrnice 

č. 2009/73/ES o členy zastupující společníky provozovatele přepravní soustavy, kteří nejsou součástí 

vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Účast členů zastupujících vertikálně integrovaný 

podnik, plyne ze současné právní úpravy implicitně, protože je přirozeným ekonomickým zájmem tohoto 

podniku, aby v souladu s existujícími pravidly realizoval svá práva a uvedenými členy dozorčí radu obsadil. 

Ustanovení je navrhováno jako přesnější formulace, místo v návrhu uvedeného nového znění § 58e odst. 5. 

Připomínka č. 132: K § 58e odst. 5 

Návrh na změnu: 

(5) Dozorčí rada se skládá z členů zastupujících vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, z 

nezávislých odborníků z členů zastupujících podílníky třetích osob. Je-li složení členů dozorčí rady nebo 

správní rady v rozporu s odstavcem 3, má se za to, že dozorčí rada správní rada není schopna plnit funkce 

dozorčí rady nebo správní rady. 

Odůvodnění 

Navrhovaná dikce je nejasná. Navrhujeme věc řešit změnou § 58e odst. 3 (srov. výše). 

Připomínka č. 133: K § 58 odst. 8 písm. t)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 156 

Návrh na změnu: 

„156.  V § 58 odst. 8 písm. t) zní: 

„t) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 
Řád provozovatele přepravní soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní 
soustavy,“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 156 až 353 se přečíslují jako 157 až 354. 

Úplné znění ustanovení 

t) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 
Řád provozovatele přepravní soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní 
soustavy,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit provozovateli přepravní soustavy povinnost, aby zásadní dokumenty mající 

charakter prováděcích právních předpisů (řád provozovatele přepravní soustavy) nebo metodiky 
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připravované ve spolupráci s provozovatelem přepravní soustavy vždy konzultoval s účastníky trhu. Jedná 

se o předpisy, které svým charakterem ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně 

ekonomické/finanční dopady, a tedy účastníci trhu by měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané 

návrhy a navrhované zásady/úpravy projednat s provozovatelem přepravní soustavy v nejranější fázi 

procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních problémů/rozporů až následně v rámci veřejné 

konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko časové tísně pro odstranění problémů. Tímto 

způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o 

možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 134: K § 59 odst. 8 písm. hh) 

Návrh na změnu: 

hh) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na vyžádání informace o odběrném 

místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa, registrovaného držitele licence na 

obchod s elektřinou nebo plynem a evidované změny registrovaných držitelů licence na obchod s elektřinou 

nebo plynem. 

Úplné znění ustanovení 

t) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 
Řád provozovatele přepravní soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele přepravní 
soustavy,“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme upravit navržená ustanovení tak, aby korespondovalo se zněním povinnosti provozovatele 

distribuční soustavy v elektroenergetice podle § 25. Především se domníváme, že nelze po provozovateli 

plynárenské distribuční soustavy spravedlivě požadovat, aby u odběrného místa zákazníka evidoval i 

dodavatele elektřiny. Kromě konsolidace navrženého znění se zněním v elektroenergetice, navrhujeme 

nahradit pojem „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ za pojem „na vyžádání“. Důvodem této změny je 

především odložení účinnosti u povinnosti registrovat odběrná místa podle navrženého ustanovení § 59 

odst. 8 písm. ff), které implementace vyžaduje zásadní změny systémů provozovatele distribuční soustavy. 

OTE potřebuje disponovat informacemi o odběrném místě zákazníka z důvodu jejich předávání 

Energetickému regulačnímu úřadu. Plnění této povinnosti lépe odpovídá povinnost provozovatele 

distribuční soustavy poskytnout OTE tyto data na vyžádání. 

Připomínka č. 135: K § 59 odst. 8 písm. w)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 164 

Návrh na změnu: 

„164.  V § 59 odst. 8 písm. w) zní: 

„w) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 
Řád provozovatele distribuční soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské 
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unie, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem provozovatele distribuční 
soustavy,“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 164 až 354 se přečíslují jako 165 až 355. 

Úplné znění ustanovení 

„w) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 

Řád provozovatele distribuční soustavy a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie, zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem 

provozovatele distribuční soustavy,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit provozovateli distribuční soustavy povinnost, aby zásadní dokumenty mající 

charakter prováděcích právních předpisů (pravidla provozování distribuční soustavy) nebo metodiky 

připravované ve spolupráci s provozovatelem přepravní soustavy vždy konzultoval s účastníky trhu. Jedná 

se o předpisy, které svým charakterem ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně 

ekonomické/finanční dopady, a tedy účastníci trhu by měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané 

návrhy a navrhované zásady/úpravy projednat s provozovatelem distribuční soustavy v nejranější fázi 

procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních problémů/rozporů až následně v rámci veřejné 

konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko časové tísně pro odstranění problémů. Tímto 

způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o 

možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 136: K § 59 odst. 8 nové písm. hh)  – Část II čl. III novelizační bod č. 166 

(původně č. 145) 

Návrh na změnu: 

„166.  V § 59 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena gg) a hh), která znějí: 

„gg) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 
sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným podnikem ve 
skupině, 

hh) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o odběrném místu 

zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„gg) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 
sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným podnikem ve 
skupině, 

hh) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o odběrném místu 

zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa.“ 

Odůvodnění 
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Navrhujeme vypustit povinnost provozovatele předávat do systému operátora trhu informace o dodavateli 

elektřiny dodávající plyn do odběrného místa. Registraci dodavatele provádí přímo operátor trhu v rámci 

procesu změny dodavatele a tato povinnost by tak pro provozovatele soustavy byla duplicitní. 

Připomínka č. 137: K § 60 odst. 8 písm. o)  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 169 

Návrh na změnu: 

„169.  V § 60 odst. 8 písm. o) zní: 

„o) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 
Řád provozovatele zásobníku plynu a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, po schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem 
provozovatele zásobníku plynu“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 169 až 354 se přečíslují jako 170 až 355. 

Úplné znění ustanovení 

„o) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení 

Řád provozovatele zásobníku plynu a metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie, po schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s 

Řádem provozovatele zásobníku plynu,“ 

Odůvodnění 

Považujeme za nezbytné uložit provozovateli zásobníku plynu povinnost, aby zásadní dokumenty mající 

charakter prováděcích právních předpisů (řád provozovatele zásobníku plynu) nebo metodiky připravované 

podle evropských předpisů vždy konzultoval s účastníky trhu. Jedná se o předpisy, které svým charakterem 

ovlivňují fungování účastníků na trzích, mají na ně ekonomické/finanční dopady, a tedy účastníci trhu by 

měli mít právo dát zpětnou vazbu na předkládané návrhy a navrhované zásady/úpravy projednat 

s provozovatelem zásobníku plynu v nejranější fázi procesu jejich tvorby resp. schvalování. Řešení zásadních 

problémů/rozporů až následně v rámci veřejné konzultace vyhlášené ERÚ může znamenat zbytečné riziko 

časové tísně pro odstranění problémů. Tímto způsobem bude zvýšena transparentnost celého procesu a 

zajištěna včasná informovanost účastníků trhu o možných dopadech úprav na trh. 

Připomínka č. 138: K § 60 odst. 8 písm. x) – Část II čl. III novelizační bod č. 170 (původně č. 

149) 

Návrh na změnu: 

„170.  V § 60 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až y), která znějí: 

„v) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním 
přístupu k zásobníku plynu při prodeji nebo nákupu zemního plynu realizovaným podnikem ve skupině, 
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w) vypracovávat denní, měsíční a roční bilanci služby přeshraničního využití zásobníku plynu, pokud ji 
provozovatel zásobníku poskytuje, a předávat ji operátorovi trhu, provozovateli přepravní soustavy a 
Energetickému regulačnímu úřadu, 

x) vybrat od účastníka trhu s plynem v případě poskytnutí služby přeshraničního využití zásobníku plynu 
doplatek k ceně služby přepravy plynu a uhradit tento doplatek nejpozději do 30 dnů od jeho výběru 
provozovateli přepravní soustavy.“. 

y) v případě zásobníku plynu umožňujícího službu přeshraničního využití zásobníku plynu zajišťovat 
měření plynu na vstupu a výstupu z tohoto zásobníku plynu, včetně vyhodnocování a předávání těchto 
dat spolu s agregovanými denními stavy účtů zásobníku plynu pro jednotlivé tržní zóny operátorovi trhu 
a účastníkům trhu s plynem 

Úplné znění ustanovení 

„v) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 
sjednáváním přístupu k zásobníku plynu při prodeji nebo nákupu zemního plynu realizovaným podnikem 
ve skupině, 

w) vypracovávat denní, měsíční a roční bilanci služby přeshraničního využití zásobníku plynu, pokud ji 
provozovatel zásobníku poskytuje, a předávat ji operátorovi trhu, provozovateli přepravní soustavy a 
Energetickému regulačnímu úřadu, 

x) vybrat od účastníka trhu s plynem v případě poskytnutí služby přeshraničního využití zásobníku plynu 
doplatek k ceně služby přepravy plynu a uhradit tento doplatek nejpozději do 30 dnů od jeho výběru 
provozovateli přepravní soustavy.“ 

y) v případě zásobníku plynu umožňujícího službu přeshraničního využití zásobníku plynu zajišťovat 
měření plynu na vstupu a výstupu z tohoto zásobníku plynu, včetně vyhodnocování a předávání těchto 
dat spolu s agregovanými denními stavy účtů zásobníku plynu pro jednotlivé tržní zóny operátorovi trhu 
a účastníkům trhu s plynem 

Odůvodnění 

K úpravě písm. x): Jedná se čistě o formální úpravu, kde je formulačně vhodnější nahradit pojem „odevzdat“ 

pojmem uhradit. Na vlastním obsahu ustanovení nic nemění. 

K doplnění nového písm. y): Návrh stanovuje obdobnou povinnost, jako má provozovatel přepravní 

soustavy pro svoje propojovací body podle §58 odst. 8 písm. f) k zajištění transparentnosti služby 

přeshraničního využití zásobníku plynu, a to s přihlédnutím povaze uvedené služby. 

Připomínka č. 139: K § 60b – Část II čl. III novelizační bod č. 171 (původně č. 150) 

Návrh na změnu: 

(1) Pokud lze přepokládat, že z důvodu nedostatečných kapacit přepravní soustavy a nedostatečného využití 

zásobníku plynu provozovatel přepravní soustavy nebude schopen zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přepravní 

soustavy, může Energetický regulační úřad na základě žádosti provozovatele přepravní soustavy rozhodnout Je-li to 

nezbytné pro zajištění spolehlivého, bezpečného a hospodárného provozu přepravní soustavy Energetický regulační 

úřad na základě žádosti provozovatele přepravní soustavy rozhodne o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro 

provozovatele přepravní soustavy a způsobu jeho využívání. Energetický regulační úřad dále rozhodne o rozsahu 

požadované skladovací kapacity, určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, dobu vyhrazení zásobníku plynu, 

cenu za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení a způsob nákupu a prodeje plynu.  



133 
 

(2)  Žádost musí obsahovat odůvodnění potřeby vyhradit zásobník plynu pro provozovatele přepravní soustavy 

včetně rozsahu požadované skladovací kapacity, určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, dobu vyhrazení 

zásobníku plynu, cenu za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení a způsob nákupu a prodeje 

plynu za účelem zajištění bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu přepravní soustavy. Součástí žádosti je 

smlouva uzavřená mezi provozovatelem přepravní soustavy a dotčeným provozovatelem zásobníku plynu, jež 

obsahem odpovídá žádosti. S žádostí předloží provozovatel přepravní soustavy smlouvu uzavřenou mezi 

provozovatelem přepravní soustavy a dotčeným provozovatelem zásobníku plynu, jež obsahem odpovídá žádosti. 

Odůvodnění 

Legislativně technická úprava formulace textu paragrafu. Schválení žádosti o vyčlenění zásobníku je třeba 
podmínit jasnými podmínkami, a to nezbytností tohoto opatření pro zajištění spolehlivého, bezpečného a 
hospodárného provozu přepravní soustavy. Pokud tuto skutečnost provozovatel přepravní soustavy v řízení 
prokáže, úřad o vyčlenění zásobníku rozhodne. Uzavřená smlouva mezi provozovateli by měla být jedním z 
podkladů rozhodnutí – dokládá, že existuje dohoda mezi provozovateli na využití zásobníku. Smlouva nemá 
být předmětem schvalování úřadem. V tomto smyslu navrhujeme upravit znění druhého odstavce..  

Připomínka č. 140: K § 61 odst. 2 písm. q) – Část II čl. III novelizační bod č. 173 (původně č. 

152) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 173. Dosavadní novelizační body č. 174 až 355 se přečíslují jako 173 až 

354. 

Odůvodnění 

Považujeme povinnost uvádět v rámci vyúčtování pro zákazníka informace o době trvání smlouvy a 

vymezení doby, ve které je oprávněn učinit projev vůle k ukončení smlouvy, za nadbytečnou. Tyto 

informace a navíc další získá zákazník od svého obchodníka s plynem již na základě ustanovení odst. 2 písm. 

m) a to na základě žádosti. Uvádění informací v rámci vyúčtování má za následek pouze další 

znepřehlednění vyúčtování a navyšování nákladů na úpravu faktur. Novela § 11a energetického zákona 

navíc přináší např. pro smlouvy na dobu určitou systém automatického přechodu do režimu smlouvy na 

dobu neurčitou, což vyvolává otázku, jak v takovém případě bude obchodník schopen plnit vymezení doby 

trvání smlouvy, když se jako taková mění ze zákona. Stejně tak otázka projevu vůle pro odstoupení při 

automatické prolongaci, kam dané ustanovení směřuje je separátně řešena v novele § 11a, tudíž zde 

nedává dané ustanovení smysl, pokud se požaduje jednotný přístup na celém trhu, jako tomu již dnes je u 

smluv na dobou neurčitou a 3 měsíční výpovědní lhůtě. 

Připomínka č. 141: K § 62 odst. 1 písm. a) – Část II čl. III nový novelizační bod č. 173 

Návrh na změnu: 

„173. V § 62 odst. 1 se za slovo „nemovitosti“ vkládají slova „, s výjimkou případů neoprávněného odběru 
zákazníka v daném odběrném místě“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 173 až 354 se přečíslují jako 174 až 355. 
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Úplné znění ustanovení 

„a) připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční soustavě při dodržení 

podmínek připojení, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, s výjimkou případů 

neoprávněného odběru zákazníka v daném odběrném místě,“ 

Odůvodnění 

Úprava souvisí s jinou připomínkou, kterou se upravuje postup v případech, kdy se na základě žádosti 
obchodníka nepodaří provozovateli distribuční soustavy přerušit dodávku elektřiny do odběrného místa. 
Zároveň vyplývá i ze základní premis stanovené energetickým zákonem, podle kterého se neoprávněný 
odběr zakazuje. 

Připomínka č. 142: K § 62 odst. 1 písm. g) – Část II čl. III novelizační bod č. 174 (původně č. 

153) 

Návrh na změnu: 

„174. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) na bezplatné vyúčtování dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„g) na bezplatné vyúčtování dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.“ 

Odůvodnění 

Takovéto právo zákazníka nelze v okamžiku, kdy by zákazník provozoval výrobnu biometanu a část plynu 

využil pro svou potřebu, naplnit. Pojem spotřeba je v tomto případě problematický, neboť zahrnuje veškeré 

množství plynu spotřebované zákazníkem, tedy nejen to množství odebrané ze soustavy, ale rovněž 

množství, které si případně vyrobil a spotřeboval sám. Pokud recipročně uložíme obchodníkovi povinnost 

vyúčtovat nikoliv dodávku plynu, ale jeho spotřebu, obchodník nebude schopen tuto povinnost naplnit. 

Navíc v případě plynu vyrobeného a spotřebovaného zákazníkem bez využití plynárenské soustavy není 

takové množství zatíženo žádnými platbami. Tedy institut účtování za spotřebu plynu je obdobně jako 

v případě elektroenergetiky v daném případě problematický. Z tohoto důvodu se doporučuje zachovat 

pojem dodávka plynu. 

Připomínka č. 143: K § 62 odst. 2 písm. g) a odst. 4 

Požadujeme vypustit text uvedený v odst. 2 pod písmenem g) a jeho část přesunout do odstavce 4 do 

nového písmene d) s následující úpravou: 

d) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa 

připojení, změnu tlakové hladiny části distribuční soustavy včetně instalace regulátoru tlaku plynu za 

hlavní uzávěr plynu, včetně změnu umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení a při změně tlakové 

úrovně distribuční soustavy i osazení regulátoru tlaku plynu na veřejně přístupná místa.; dojde-li v důsledku 
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stavebních úprav ke změně umístění hlavního uzávěru plynu, se plynové zařízení za ním Po provedených 

změnách se plynové zařízení za hlavním uzávěrem plynu považuje za odběrné plynové zařízení v majetku 

vlastníka nemovitosti. Náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy 

Úplné znění ustanovení 

d) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa 

připojení, změnu tlakové hladiny části distribuční soustavy včetně instalace regulátoru tlaku plynu za 

hlavní uzávěr plynu, změnu umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná 

místa. Po provedených změnách se plynové zařízení za hlavním uzávěrem plynu považuje za odběrné 

plynové zařízení v majetku vlastníka nemovitosti. Náklady na provedené změny hradí provozovatel 

distribuční soustavy“ 

Odůvodnění 

Zrušení stávajícího znění v odst. 2 písm. g) se navrhuje proto, že zákazník, který není vlastníkem nemovitosti 

a je v pronájmu není schopen zajistit splnění povinností obsažených v písmenu g). Tyto povinnosti se 

primárně vztahují k vlastnictví nemovitosti a z tohoto důvodu se navrhuje jejich přesun pod odstavec 4, kde 

jsou stanoveny povinnosti vlastníka nemovitosti, a to do nového písmena d). 

Při změně tlakové úrovně distribuční soustavy, která se provádí jak z technických důvodů (nevyhovující 

technický stav plynovodu, nedostatečné tlakové poměry), tak i s cílem dosažení optimalizace nákladů na 

rekonstrukce distribuční soustavy, zákazníci respektive vlastníci nemovitostí v některých případech odmítají 

akceptovat změnu tlakové úrovně distribuční soustavy a ve stávající právní úpravě EZ neexistuje nástroj, jak 

ho k tomu přimět. V části plynárenství dle stávající právní úpravy EZ není takováto situace ošetřena, na 

rozdíl od elektroenergetiky - viz. § 28 odst. 2 písm. h) a teplárenství – viz. § 77 odst. 3 - 3. věta. 

Vedle toho se navrhuje zpřesnit stávající znění týkající se vymezení toho, co by mělo být po provedených 

změnách považováno za součást odběrného plynového zařízení, a to v souladu s definicí odběrného 

plynového zařízení uvedenou v § 2 odst. 2 písm. b) bod 5. EZ. Jde o sjednocení toho, aby nově instalované 

regulátory tlaku plynu umístěné za hlavním uzávěrem plynu, jejichž osazení bylo vyvoláno změnou tlakové 

hladiny, byly ve všech případech součástí odběrného plynového zařízení v majetku vlastníka nemovitosti. 

Proto se navrhuje výše uvedená úprava, která by měla zajistit, aby vlastník nemovitosti měl povinnost 

umožnit změnu tlakové úrovně části distribuční soustavy a také to, aby po provedených změnách veškeré 

odběrné plynové zařízení umístěné za hlavním uzávěrem plynu bylo součástí odběrného plynového zařízení 

v majetku vlastníka nemovitosti. 

Připomínka č. 144: K § 59 odst. 8 písm. w) – Část II čl. III novelizační bod č. 176 (původně č. 

155) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 176. Dosavadní body č. 177 až 355 se přečíslují jako 176 až 354. 

Úplné znění ustanovení 



136 
 

„(2) Zákazník je povinen 

 a) uhradit výrobci plynu nebo provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy 

stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení, 

 b) umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je 

připojen, 

 c) zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen, 

 d) řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční 

soustavy nebo výrobce plynu, k jehož zařízení je plynové zařízení zákazníka připojeno, a Řádem 

provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy, 

 e) předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje v zahraničí nebo u výrobce 

plynu, 

 f) provozovat a udržovat odběrné plynové zařízení a spotřebiče v takovém stavu, aby se nestalo příčinou 

ohrožení života, zdraví či nebo majetku osob, zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu a v případě zjištění 

závady tuto bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady odstranit, 

g) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa 

připojení, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení a při změně tlakové 

úrovně distribuční soustavy i osazení regulátoru tlaku plynu na veřejně přístupná místa; dojde-li v 

důsledku stavebních úprav ke změně umístění hlavního uzávěru plynu, považuje se plynové zařízení za 

ním za odběrné plynové zařízení v majetku vlastníka nemovitosti. Náklady na provedené změny hradí 

provozovatel distribuční soustavy, 

 h) v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost, poskytovat provozovateli 

přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu informace 

nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy, 

 i) uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky, 

j) při uplatnění práva na volbu dodavatele dodržovat sjednanou délku výpovědní doby, jedná-li se o 

smlouvu na dobu neurčitou.“ 

Odůvodnění 

Navrhujeme vypustit uvedené ustanovení jakožto nadbytečnou, zákonem stanovenou povinnost zákazníka, 
tuto lze lépe smluvně ošetřit mezi držitelem licence a zákazníkem v obchodních podmínkách. Samotné 
porušení této zákonné povinnosti zákazníkem není dle zákona sankcionováno. Je proto vhodnější ponechat 
úpravu této povinnosti na smluvních ujednáních účastníků trhu. 

Připomínka č. 145: K § 68 odst. 2 
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Návrh na změnu: 

Za stávající písmeno g) požadujeme doplnit nové písmeno h) v následujícím znění:  

„h) u vlastní telekomunikační sítě držitele licence v zastavěném nebo zastavitelném území obce 0,5 m na 

obě strany.“. 

Odůvodnění 

Snížení velikosti OP se navrhuje v návaznosti na současnou novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která 

společně s úpravou tzv. přípoloží telekomunikačního vedení při výstavbě technické infrastruktury obsahuje 

též snížení ochranného pásma telekomunikačního vedení ze stávajícího 1 m na 0,5 m v zákoně o 

elektronických komunikacích. Protože jde o telekomunikační vedení, jejichž účel je obdobný, tak by měli 

požívat i stejné ochrany, která je dle informací z IT sektoru podle nich dostatečná. 

Předností tohoto řešení by bylo, že v případech, kdy si provozovatel bude připokládat vlastní 

telekomunikační síť při výstavbě plynovodu v obcích, tak by jeho telekomunikační vedení svým OP 

nepřekročilo OP plynovodu. To by bylo výhodné i pro vlastníky pozemku, že by se jim nad rámec OP 

plynovodu neomezili jejich práva. 

Připomínka č. 146: K § 68 odst. 5 

Návrh na změnu: 

(5) Neudělí-li fyzická nebo právnická osoba provozující plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, 

těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu písemný souhlas podle odstavce 4 písm. b), je 

povinna uvést konkrétní důvody pro jeho neudělení. V případě sporu nese důkazní břemeno fyzická nebo 

právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, 

plynovodní přípojku nebo zásobník plynu. Energetický regulační úřad nahradí na návrh žadatele písemný 

souhlas fyzické nebo právnické osoby provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, 

těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu a stanoví podmínky, za nichž lze činnosti 

v ochranném pásmu provést, shledá-li k tomu závažný důvod. 

Odůvodnění 

1. Předně, odpovědnost za bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení nese podle 

předmětných ustanovení EnerZ provozovatel tohoto zařízení (srov. např. § 58 odst. 8 písm. a), § 59 odst.8 

písm. a), § 60 odst. 8 písm. a) atd.).Tato zodpovědnost je jedinečná a nemůže být dělitelná nebo v nějaké 

části přenositelná na jiný subjekt. Požadavek bezpečnosti a spolehlivosti je i základním kritériem pro 

posouzení stanovení podmínek pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo vydání souhlasu s výkonem 

stavebních a jiných činností v ochranném pásmu energetického zařízení podle §46 odst. 11 a § 68 odst. 4. 

Odpovědnost za bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení a provedení posouzení, že technické a 

bezpečnostní podmínky umožní realizaci veřejně prospěšné stavby nebo vydání souhlasu s výkonem  

stavebních a jiných činností v ochranném pásmu energetického zařízení, nelze převést na Energetický 

regulační úřad. Po Energetickém regulačním úřadě nelze spravedlivě požadovat, aby po technické a 
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bezpečnostní stránce zkoumal možnost realizace staveb a výkon dalších činností v ochranném pásmu, 

jelikož není provozovatelem předmětného energetického zařízení, a tudíž do jeho kompetence nemůže 

patřit ani rozhodování o těchto technických záležitostech  

2. Na rozdíl od řešení sporů podle § 17 odst. 7 písm. a) až e) EnerZ, nelze v případě sporů týkající se 

činností v ochranném pásmu energetických zařízení argumentovat oborovou specifičnosti a náročnosti na 

posuzování těchto záležitostí. Obdobnými pravomoci by pak musel disponovat i další ústřední správní orgán 

(např. Český telekomunikační úřad v případě sporů týkajících se ochranných pásem telekomunikačních 

zařízení). 

3. Pravomoc rozhodovat spory týkající se činností v ochranném pásmu by v neposlední řadě vedla i k 

nadměrnému zatížení Energetického regulačního úřadu a zároveň přiznání této kompetence vyžaduje i 

zvýšení počtu odborných zaměstnanců. 

4. Závěrem upozorňujeme, že v případě soukromoprávního sporů mezi provozovatelem 

energetického zařízení a žadatelem o zřízení stavby nebo o výkon jiných činností v ochranném pásmu, je 

daná příslušnost obecného soudu. V případě, že ze strany provozovatele energetického zařízení nejsou 

stanoveny podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo vydán souhlas s výkonem stavebních a 

jiných činností v ochranném pásmu energetického zařízení, může se neúspěšný žadatel obrátit na příslušný 

soud. 

Připomínka č. 147: K § 73a odst. 1 – Část II čl. III novelizační bod č. 189 (původně č. 169) 

Návrh na změnu: 

Požadujeme zrušit novelizační bod č.189. Dosavadní novelizační body č.190 - 354 se přečíslují jako 189-353. 

Odůvodnění 

Důvodová zpráva k tomuto novelizačnímu bodu uvádí: Jelikož ani v přímo účinném předpisu Evropské unie, 
jímž je Nařízení č. 1938/2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ani v doposud 
platném znění energetického zákona není explicitně uvedeno, v jakých případech je možné použít plyn 
zajišťovaný v rámci bezpečnostního standardu dodávek plynu, i když z logiky věci je zřejmé, že to může být 
pouze v situacích uváděných zmíněným přímo účinným předpisem Evropské unie a dále při stavech nouze 
nebo jejich předcházení, dochází z důvodu předcházení případným možným budoucím sporům k uvedení 
tohoto faktu přímo do textu zákona.  
Zde je zaprvé třeba uvést, že povinnost zajišťování bezpečnostního standardu mimo jiné v rámci zásobníků 
plynu, není povinností zcela novou, ale povinností, která je energetickým zákonem dána obchodníkům s 
plynem od roku 2011. Od té doby nám není znám jediný případ skutečného sporu ohledně výše uvedené 
problematiky a domníváme se, že byla vytvořena zcela bez problému fungující obchodní praxe, která v 
tomto směru je běžnou na trhu s plynem a dostatečně zajišťuje účel zajištění bezpečnostního standardu 
plynu podle především přímo použitelného předpisu EU, a to Nařízení č. 1938/2017. S ohledem na 
skutečnost, že v povinnosti zajištění bezpečnostního standardu plynu nedochází v tomto směru k zásadním 
změnám, a dané povinnost se v dané otázce neprojevuje s ohledem na stávající obchodní praxi a právní 
prostředí žádné problémy, nevidíme důvod ani k předloženému novelizačnímu dobu. 
Naopak se zcela oprávněně obáváme zcela opaku, a to že doplnění může vyvolat zmatek a právní nejistotu 
na trhu s plynem 
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Připomínka č. 148: K § 73a odst. 2 – Část II čl. III novelizační bod č. 189 (původně č. 170) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme původní novelizační bod č. 170 vypustit zcela nebo jej upravit takto: 

„170.  V § 73a odstavec 2 zní: 

„(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, který má povinnost zajistit bezpečnostní standard dodávky 
plynu podle odstavce 1, prokazuje bezpečnostní standard vždy na celý měsíc od prvého dne daného měsíce 
a předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy do patnáctého 
dvacátého dne daného měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost předložit 
údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu se vztahuje na obchodníka s plynem podle 
odstavce 1 věty první i na účastníky trhu s plynem, prostřednictvím kterých je povinnost podle odstavce 1 
zajišťována.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, na kterého se vztahuje povinnost zajistit bezpečnostní 

standard dodávky plynu podle odstavce 1, prokazuje bezpečnostní standard na daný měsíc vždy od prvého 

dne tohoto měsíce a předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy 

do patnáctého dne následujícího měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost 

předložit údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu se vztahuje na obchodníka s 

plynem podle odstavce 1 věty první i na účastníky trhu s plynem, prostřednictvím kterých je povinnost 

podle odstavce 1 zajišťována. 

(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, který má povinnost zajistit bezpečnostní standard 

dodávky plynu podle odstavce 1, prokazuje bezpečnostní standard vždy od prvého dne daného měsíce a 

předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy do dvacátého dne 

daného měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost předložit údaje o 

rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu se vztahuje na obchodníka s plynem podle 

odstavce 1 věty první i na účastníky trhu s plynem, prostřednictvím kterých je povinnost podle odstavce 1 

zajišťována.“ 

Odůvodnění 

Navrhovaná úprava zejména v části úpravy „celý měsíc“ stanovuje povinnost zajištění celého objemu plynu 
i ke konci měsíce, což nevede k očekávatelnému cíli navýšení ochrany zákazníka, ale pouze ke zbytečnému 
navýšení prostředků pro zajištění potřebného množství plynu na zajištění bezpečnostního standardu 
dodávky. Kdy pro měsíce únor a březen je v důsledku kladen požadavek na obchodníka s plynem k zajištění 
celého objemu plynu pro daný měsíc i na konci tohoto měsíce, a tedy nemožnosti vytěžit uskladněný plyn 
ze zásobníků. Obchodník tak bude omezen v možnostech nakládání s plynem na konci topné sezony, což 
vyvolá zbytečné vícenáklady na další uskladnění plynu v zásobníku. Tento vícenáklad pak bude v konečném 
důsledku přenesen na zákazníka.  

Samotné ustanovení „zpřísnění netržních opatření“ stanovuje požadavky na zajištění bezpečnostního 
standardu dodávky plynu nad rámec požadavků nařízení EK 1937/2017. S ohledem na uvedené navrhujeme 
vypustit novelizační bod zcela, nebo jej upravit v souladu s navrhovanou úpravou.  
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Připomínka č. 149: K § 73b odst. 6 

Návrh na změnu (vypuštění ustanovení): 

(6) Účastníci trhu s plynem jsou za přijetí plynu poskytnutého České republice v rámci mezinárodní pomoci v 

krizových situacích povinni uhradit stejnou cenu za jednotku dodané energie, kterou za něj ministerstvo, včetně 

kompenzaci zahraničním zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v 

krizových situacích v plynárenství České republice, uhradilo sousedním členským státům 

Odůvodnění 

O přijetí solidarity rozhoduje stát, tzn. vícenáklady by neměly v plné výši nést účastnící trhu s plynem. 
Účastníci trhu s plynem nemohou být odpovědní za rozhodnutí státu. V případě obchodníků s plynem by 
těmto vznikala záporná marže. To by mohlo být likvidační pro všechny obchodníky bez rozdílu velikosti. 

Z uvedených důvodů je navrhováno předmětné ustanovení vypustit..  

Připomínka č. 150: K § 73b odst. 7 

Návrh na změnu: 

(7) Plynem poskytnutým v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství za cenu podle 
odstavce 6 je možné zásobovat pouze zákazníky chráněné v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích 
v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

Odůvodnění 

Srov. odůvodnění k připomínce výše (§ 73b odst. 6).  

Připomínka č. 151: K § 73c odst. 1 

Návrh na změnu: 

(1) Ministerstvo přijímá žádosti sousedních členských států, s jejichž soustavami je propojena přepravní 
soustava, o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie21) a po projednání vládou zasílá na tyto žádosti odpověď, ve které je specifikován 
rozsah a cena možného poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství ze strany České 
republiky, zahrnující zejména cenu plynu a kompenzace tuzemským zákazníkům, jejichž odběr plynu byl 
omezen kvůli vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní výpomoci v krizových situacích v 
plynárenství a dotčeným držitelům licence. 

Odůvodnění 

Jedná se o upřesnění obsahu odpovědi, kterou zasílá Česká republika na žádost sousedních států v režimu 
poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.  

Připomínka č. 152: K § 74 odst. 1) – nový novelizační  

Návrh na doplnění nového písmene h): 

h) dodávka plynu bez uzavřené smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení 
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Odůvodnění 

Viz. odůvodnění v případě úpravy § 52 odst. 1 písm. f) a g). 

Připomínka č. 153: K § 74 odst. 2 – Část II čl. III novelizační bod č. 191 (původně č. 172) 

Návrh na změnu: 

„191.  V § 74 odst. 2 se slova „kratší než“ nahrazují slovem „nejvýše“, za slovo „zúčtování“ se vkládají slova 
„nebo bez smluvního dodavatele plynu“ a za slova „neoprávněný odběr plynu“ se vkládají slova „; dodávku 
plynu do tohoto odběrného místa zajišťuje budoucí dodavatel, službu přepravní soustavy nebo službu 
distribuční soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 
pro budoucího dodavatele plynu, je-li dodávka plynu budoucím dodavatelem zajišťována na základě 
smlouvy podle § 72 odst. 2,“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(2) V případě, že při změně dodavatele plynu probíhá odběr plynu v odběrném místě zákazníka po 

dobu kratší než nejvýše 10 pracovních dnů bez smluvního subjektu zúčtování nebo bez smluvního 

dodavatele plynu evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr plynu; 

dodávku plynu do tohoto odběrného místa zajišťuje budoucí dodavatel, službu přepravní soustavy nebo 

službu distribuční soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy pro budoucího dodavatele plynu, je-li dodávka plynu budoucím dodavatelem zajišťována na 

základě smlouvy podle § 72 odst. 2, a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o upřesnění, jak se nakládá v případě tzv. „přetržky“ se všemi instituty souvisejícími s dodávkou 

plynu. Vyřešení odpovědnosti za odchylku je pouze dílčí část celého problému, kdy subjekt zodpovědný za 

odchylku může být s ohledem na možnost smluvního přenášení odpovědnosti za odchylku v konečném 

důsledku odlišný než dodavatel plynu. Současně je nezbytné i vymezit, pro koho příslušný provozovatel 

soustavy zajišťuje v případě tzv. „přetržky“ službu distribuční soustavy tak, aby případně v období, které se 

nepovažuje za neoprávněný odběr, nebylo současně aplikovatelné i ustanovení o neoprávněné distribuci 

plynu. Jedná se tedy o úpravu v zájmu účastníka trhu, který se z jakýchkoliv důvodů dostal do situace, kdy 

v systému operátora trhu nemá evidovaného dodavatele plynu, a přesto činí aktivní kroky k tomu, aby byla 

zjednána náprava a nenastaly účinky neoprávněného odběru. 

Připomínka č. 154: K § 74 odst. 4 písm. a) – nový novelizační bod 

Návrh na změnu: 

„V § 74 odst. 4 se v písm. a) za slovo „odpadl“ doplňují slova „nebo bez uzavřené smlouvy o připojení nebo 
v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení“.“. 

Úplné znění ustanovení 
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„c) využití služby distribuční soustavy bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl nebo bez 
uzavřené smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o připojení.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o úpravu, která má za cíl vyjasnit dosud nejednoznačný vztah smlouvy o připojení a neoprávněné 

distribuce plynu. Existují výklady, podle kterých lze dovozovat, že absence smlouvy o připojení nebo 

distribuce plynu v rozporu s touto smlouvou nenaplňuje definici neoprávněné distribuce plynu podle 

stávajícího písm. c), tj. bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl. Přitom smlouva o připojení 

jednoznačně vymezuje základní technické parametry a podmínky, za jakých lze distribuci plynu realizovat a 

které by neměly být překračovány. Nejedná se o rozšiřování stávajícího institutu, ale o formulační zpřesnění 

tak, aby byla právní úprava zcela jasná. 

Připomínka č. 155: K § 74 nové odst. 9 až 11 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 192 

(původně č. 173) 

Návrh na změnu: 

„192.  V § 74 se na konec doplňují odstavce 9 až 11, které znějí: 

„(9) V případě, že výrobce plynu nebo obchodník s plynem podá u provozovatele distribuční 
soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu 
neoprávněného odběru plynu při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu 
odstavce 1 písm. b) a provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy ve lhůtách 
stanovených prováděcím právním předpisem přerušení dodávky plynu ani opakovaně neprovede, má se za 
to, že k přerušení smluvní dodávky plynu došlo ke dni následujícímu po uplynutí těchto lhůt. Pokud dochází 
k odběru plynu i po tomto dni, má se za to, že další odběr plynu je neoprávněným odběrem plynu bez 
právního důvodu ve smyslu odstavce 1 písm. a), a to až do doby obnovení dodávky plynu na základě žádosti 
výrobce plynu nebo obchodníka s plynem. 

(10) V případě, že je mezi výrobcem plynu nebo obchodníkem s plynem a zákazníkem uzavřena 
smlouva o sdružených službách dodávek plynu, má se za to, že po dobu, po níž je dochází ke dni 
přerušení smluvní dodávkya plynu přerušena z důvodu neoprávněného odběru plynu při opakovaném 
neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu odstavce 1 písm. b) nebo po níž se má ke dni, od 
něhož se smluvní dodávka plynu má za přerušenou podle odstavce 9, k ukončení zajištění související služby 
v plynárenstvívýrobce plynu nebo obchodník s plynem pro dané odběrné místo nezajišťuje související 
službu v plynárenství podle této smlouvy a zároveň se v takovém případě neuplatní ustanovení § 12a. Cenu 
související služby v plynárenství za toto období je provozovatel distribuční soustavy oprávněn uplatnit v 
rámci nároku na náhradu škody podle odstavce 8. 

(11) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy má právo uplatnit za 
období ode dne, od něhož se má smluvní dodávka plynu za přerušenou podle odstavce 9, nárok na náhradu 
škody podle odstavce 7 a případně podle odstavce 8.".". 

(12) Při neplnění platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným 
odběrem plynu, které nejsou splněny ani po upozornění, má provozovatel distribuční soustavy nebo 
provozovatel přepravní soustavy právo ukončit smlouvu o připojení." 

. 

Úplné znění ustanovení 
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„(9) V případě, že výrobce plynu nebo obchodník s plynem podá u provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu 

neoprávněného odběru plynu při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu 

odstavce 1 písm. b) a provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy ve 

lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem přerušení dodávky plynu ani opakovaně 

neprovede, má se za to, že k přerušení smluvní dodávky plynu došlo ke dni následujícímu po uplynutí 

těchto lhůt. Pokud dochází k odběru plynu i po tomto dni, má se za to, že další odběr plynu je 

neoprávněným odběrem plynu bez právního důvodu ve smyslu odstavce 1 písm. a), a to až do doby 

obnovení dodávky plynu na základě žádosti výrobce plynu nebo obchodníka s plynem. 

(10) V případě, že je mezi výrobcem plynu nebo obchodníkem s plynem a zákazníkem uzavřena 
smlouva o sdružených službách dodávek plynu, má se za to, že po dobu, po níž je dochází ke dni 
přerušení smluvní dodávkya plynu přerušena z důvodu neoprávněného odběru plynu při opakovaném 
neplnění smluvených platebních povinností ve smyslu odstavce 1 písm. b) nebo po níž se má ke dni, od 
něhož se smluvní dodávka plynu má za přerušenou podle odstavce 9, k ukončení zajištění související služby 
v plynárenstvívýrobce plynu nebo obchodník s plynem pro dané odběrné místo nezajišťuje související 
službu v plynárenství podle této smlouvy a zároveň se v takovém případě neuplatní ustanovení § 12a. Cenu 
související služby v plynárenství za toto období je provozovatel distribuční soustavy oprávněn uplatnit v 
rámci nároku na náhradu škody podle odstavce 8. 

(11) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy má právo uplatnit za 
období ode dne, od něhož se má smluvní dodávka plynu za přerušenou podle odstavce 9, nárok na náhradu 
škody podle odstavce 7 a případně podle odstavce 8.".". 

(12) Při neplnění platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným 

odběrem plynu, které nejsou splněny ani po upozornění, má provozovatel distribuční soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy právo ukončit smlouvu o připojení." 

Odůvodnění 

Cílem této úpravy je řešení problematiky neoprávněných odběrů v případech neplacení zákazníka vůči 
obchodníkovi a nevydařeného přerušení ze strany distributora na žádost obchodníka. Úprava je navrhována 
obdobným způsobem v případě neoprávněného odběru elektřiny v ustanovení § 51 a v ustanovení § 74 v 
případě neoprávněného odběr plynu.  

V řadě případů se dnes stává, že odběrné místo (měřidlo) je nepřístupné (typicky případy, kdy je umístěno v 
objektu a nikoliv v pilířku na hranici pozemku, a vlastník objektu/odběratel neumožní k odběrnému místu 
přístup). V takovém případě i přes opakované pokusy není možné zajistit fyzické přerušení toku elektřiny 
nebo plynu do odběrného místa z distribuční soustavy. 

V současnosti jsou na úrovni prováděcího právního předpisu k energetickému zákonu upraveny konkrétní 
postupy a lhůty jednotlivých úkonů z pohledu obchodníka, žádajícího o přerušení dodávek elektřiny nebo 
plynu, a z pohledu provozovatele distribuční soustavy realizujícího toto přerušení. Konkrétně se jedná o 
vyhlášku č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 
349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. V obou odvětvích je však postup v 
případě nevydařeného přerušení upraven odlišně, a to následujícím způsobem: 

• V elektroenergetice narůstá obchodníkovi pohledávka (tj. neuhrazená komodita, odchylky odběru a 
především pak platby za související službu v elektroenergetice), veškerý odběr nadále realizovaný 
zákazníkem jde k tíži obchodníka.  
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• V plynárenství nastává tzv. fikce přerušení, kdy v souladu s § 119 odst. 3 pravidel trhu s plynem od 
určité lhůty (5 resp. 15 pracovních dnů po předložení žádosti o přerušení obchodníkem v závislosti na typu 
odběru) nastává účinek přerušení („fikce přerušení“) a veškerý odběr realizovaný po tomto datu jde k tíži 
provozovatele distribuční soustavy. Zde je však nutné podotknout, že toto řešení absentuje oprávnění 
provozovatele distribuční soustavy na úrovni zákona účtovat/vymáhat takovýto neoprávněný odběr a v 
zásadě tento odběr je zahrnut do ztrát a v určité míře tedy do regulovaných cen za zajištění distribuce 
plynu. 

Řešení tzv. fikce přerušení, která je nastavena dnes pro plynárenství na úrovni podzákonného předpisu, se 
doporučuje přenést na úroveň zákona do obou sektorů a doplnit odpovídající práva a povinnosti tak, aby 
provozovatel distribuční soustavy mohl vymáhat škodu vzniklou odběrem zákazníka po dobu „fiktivního 
přerušení“. Na úrovni podzákonných předpisů pak budou upraveny konkrétní postupy jednotlivých 
dotčených subjektů. Navrhovanou úpravou zákona nastává účinek fikce přerušení po druhém neúspěšném 
pokusu o přerušení ze strany provozovatele distribuční soustavy. Lhůty, které by měly být upraveny v 
pravidlech trhu s elektřinou, musí poskytnout provozovateli distribuční soustavy dostatečný časový prostor 
v případě potřeby kontaktování zákazníka (např. v případě nedostupnosti odběrného místa). Tako lhůta je v 
případě maloodběrů potřebná alespoň 15 pracovních dnů po předložení žádosti o přerušení obchodníkem.  

Jelikož by se však tímto postupem založil dvojí přístup k řešení neoprávněného odběru (při standardním 
přerušení a při „fikci“ přerušení), navrhuje se výše uvedený přístup, kdy za období přerušení na základě 
žádosti dodavatele účtuje veškeré platby provozovatel distribuční soustavy (související službu), pro všechny 
případy přerušení (bez ohledu na „fikci přerušení“ nebo „fyzické přerušení“). 

Nově navržený postup dále vyžaduje přehodnocení přístupu k zohlednění výnosů z neoprávněných odběrů 
a souvisejících nákladů s implementací v rámci cenové regulace (v souvislosti s přípravou pravidel metodiky 
regulace pro V. regulační období). 

Připomínka č. 156 K § 77 odst. 8  – Část II čl. III 

Návrh na změnu: 

Požadujeme doplnit nový novelizační bod a upravit ustanovení §77 odst. 8 následujícím způsobem: 

(8) Zákazník má právo poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to pouze prostřednictvím 
vlastního nebo jím provozovaného odběrného tepelného zařízení; a pokud se nejedná o podnikání. Je-li 
odebraná tepelná energie poskytována více osobám v postavení spotřebitele, je zákazník povinen 
rozúčtovat náklady na nákup tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje stanoveným nebo předem 
dohodnutým způsobem. 

Odůvodnění 

V § 91 a odst. 1 písm. b) je navržena sankce za nedodržení § 77 odst. 8. V současné podobě ovšem 
předmětné ustanovení neobsahuje žádnou povinnost a za jeho neplnění tedy není možné ukládat sankci. 
Upravené znění § 77 odst. 8 by umožnilo ukládat sankci za nedodržení stanoveného způsobu rozúčtování 
tepla, což je v poslední době stále narůstající problém, který zatím energetický zákon neumožňuje řešit, a 
poškození spotřebitelé by se mohli obracet pouze na soud. Navrženou úpravou je sledováno zlepšení 
postavení spotřebitele. 

Připomínka č. 157: K § 87 odst. 6  – Část II čl. III 

Požadujeme upravit novelizační bod 174.  následovně: 
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174. V § 87 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě sporu nese důkazní břemeno vlastník 
nemovitosti. Energetický regulační úřad Státní energetická inspekce nahradí na návrh žadatele písemný 
souhlas vlastníka nemovitosti a stanoví podmínky, za nichž lze činnosti v ochranném pásmu provést, shledá-
li k tomu závažný důvod.“. 

Odůvodnění 

V § 18 odst. 1 písm. a) (novelizační bod 65.) je dozor v oblasti §87 nově svěřen Státní energetické inspekci. 
Jeví se proto jako nelogické, aby případné spory v této oblasti rozhodoval Energetický regulační úřad. Bylo 
by vhodnější, aby bylo rozhodování v jedné oblasti svěřeno pouze jednomu úřadu. 

Připomínka č. 158: K § 90 odst. 1 nově písm. x) a § 91a odst. 2 písm. c) – Část II čl. III 

Návrh na změnu: 

x) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost nedbá na zajištění 
bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 5, 

c) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost nedbá na zajištění 
bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 5, 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu s textem normativního ustanovení, ke kterému se sankční ustanovení vztahuje. 

Připomínka č. 159: K § 90 odst. 3 – Část II čl. III novelizační bod č. 218 (původně č. 198) 

Návrh na změnu: 

„218.  V § 90 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Fyzická osoba, která je účastníkem sporného řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem, se 
dopustí přestupku tím, že neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží 
požadované doklady vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se bez řádného odůvodnění jednání nebo 
neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů, které se týkají 
vedeného sporu podle § 96a.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(3) Fyzická osoba, která je účastníkem sporného řízení vedeného Energetickým regulačním 

úřadem, se dopustí přestupku tím, že neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, 

nepředloží požadované doklady vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se bez řádného odůvodnění 

jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů, 

které se týkají vedeného sporu podle § 96a .“ 

Odůvodnění 

Jedná se o formální úpravu, kdy správní delikt byl již v minulosti nahrazen pojmem přestupek. Současně 
jsme toho názoru, že by sankce neměla být udělována účastníkovi řízení v případě, že k neúčasti měl pádný 
důvod a řádně se z jednání omluvil. 

Připomínka č. 160: K § 91 odst. 1 písm. b) – Část II čl. III 
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Návrh na změnu: 

Požadujeme z novelizačního bodu 201. vypustit slova: „nebo energetických zařízení, která přestal využívat 
pro svoji licencovanou činnost, včetně odstraněných energetických zařízení“ následovně: 

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a 

dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o nich doklady a 

nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému 

regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově 

vybudovaných nebo získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat 

pro svoji licencovanou činnost, včetně odstraněných energetických zařízení na svých vymezených územích 

nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1, 

Úplné znění ustanovení 

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a dokladů, které 

jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o nich doklady a nepožádá o změnu 

rozhodnutí o udělení licence nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu 

souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných nebo 

získaných energetických zařízení na svých vymezených územích podle § 9 odst. 1, 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu s textem normativního ustanovení, ke kterému se sankční ustanovení vztahuje; 
uvedený text, který navrhujeme vypustit, je novelou rušen v novelizačním bodu 16. 

Připomínka č. 161: K § 91 odst. 1 písm. d)  – Část II čl. III novelizační bod č. 222 (původně č. 

202) 

Návrh na změnu: 

„222. V § 91 odst. 1 písm. d) se za text „§ 11a odst. 1“ vkládají slova „nebo uloží jakoukoliv sankci 
zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu 
nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo neposkytne 
bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy podle § 11a odst. 11 nebo neposkytne na 
žádost zákazníka obsah smlouvy podle § 11a odst. 12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „14“. 

Úplné znění ustanovení 

„d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované podmínky dodávek plynu nebo 

elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo uloží jakoukoliv sankci 

zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo 

plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo 

neposkytne bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy podle § 11a odst. 11 

nebo neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy podle § 11a odst. 12 nebo neumožní 

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle § 11a odst. 614,“ 

Odůvodnění 
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Úprava navazuje na připomínku k § 11a odst. 7, kterou se zavádí zákaz ukládat jakékoliv sankce zákazníkovi 
v souvislosti s ukončením smluvního vztahu. 

Připomínka č. 162: K § 91 odst. 3 písm. n) – Část II. čl. III novelizační bod č. 234 (původně č. 

214) 

Návrh na změnu: 

„234.  V § 91 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 24 odst. 12.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„n) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 24 odst. 12.“ 

Odůvodnění 

Úprava se váže na úpravu v § 24 odst. 12, kdy se původně navržené ustanovení odst. 12 vypouští a 
navazující odstavec se přečísluje. 

Připomínka č. 162: K § 91 odst. 3 – nové písm. o) 

Navrhujeme nový novelizační bod: 

„o) poruší podmínky pro nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální výši ztrát elektřiny 
v přenosové soustavě podle § 24 odstavce 3 písmene b) nebo § 24 odstavce 14.“. 

 

Odůvodnění 

Úprava se váže na úpravu v § 24 odst. 3 písm. b). 

Připomínka č. 163: K § 91 odst. 4 písm. s) – Část II. čl. III novelizační bod č. 240 (původně 

č. 220) 

Návrh na změnu: 

„240. V § 91 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: 

„s) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 25 odst. 14 .“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„n) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 25 odst. 14.“ 

Odůvodnění 

Úprava se váže na úpravu v § 25 odst. 14, kdy se původně navržené ustanovení odst. 14 vypouští a 
navazující odstavec se přečísluje. 



148 
 

Připomínka č. 164: K § 91 odst. 12 nově písm. j) – Část II. čl. III 

Návrh na změnu: 

j) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění nezbytných prací 
na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po ukončení prací neuvede prostory do původního stavu 
nebo jiného stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 odst. 6, 

Úplné znění ustanovení 

j) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění nezbytných 

prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po ukončení prací neuvede prostory do původního stavu 

nebo stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 odst. 6, 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu s textem normativního ustanovení, ke kterému se sankční ustanovení vztahuje. 
Zároveň doplnění chybějící předložky „po“. 

Připomínka č. 165: K § 91 odst. 13  – Část II čl. III novelizační bod č. 290 (původně č. 270) 

Návrh na změnu: 

„290.  V § 91 odstavec 13 zní:  

„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že: 

a) poruší některý ze zákazů uvedený v § 20a odst. 3, nebo  

b) nesplní některou z povinností podle § 20a odst. 3 podle § 20a odst. 4.“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že: 

a) poruší některý ze zákazů uvedený v § 20a odst. 3, nebo  

b) nesplní některou z povinností podle § 20a odst. 3 podle § 20a odst. 4.“ 

Odůvodnění 

Je žádoucí, aby bylo možné v případě, že operátor trhu neplní jemu zákonem stanovené povinnost, mu 
uložit odpovídající sankci obdobně, jako je tomu v případě jiných držitelů licence. V tomto smyslu byl také 
předložen návrh již ze strany MPO. Nicméně vzhledem k tomu, že míra závažnosti porušení některých 
povinností resp. nedodržení pravidel je odlišná, z tohoto důvodu se doporučuje rozdělit přestupky nově na 
2 kategorie. Každé z nich pak odpovídá jiná výše maximální sankce. 

Připomínka č. 166: K § 91 odst. 14 – Část II čl. III novelizační bod č. 291 (původně č. 271) 

Návrh na změnu: 

„291.  V § 91 odst. 14 se v písmeni b) se za text „e) až l)“ vkládá text „nebo n)“ a za slova „9 až 11“ vkládají 
slova „nebo odstavci 13 písm. b)“ a v písmeni d) se za slova „odstavci 13“ vkládají slova „písm. a)“.“ 
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Úplné znění ustanovení 

„(14) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem přenosové soustavy nebo 

provozovatelem přepravní soustavy za poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v 

odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q) nebo r), nebo odstavci 8, 

 b) 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední ukončené účetní 

období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 2, 3 písm. a), c), e) až l) nebo o), odstavci 4 až 6, odstavci 

7 písm. a), c), e) až p), odstavci 9 až 11 nebo odstavci 13 písm. b), 

 c) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12, 

d) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13 písm. a).“ 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že míra závažnosti porušení některých povinností resp. nedodržení pravidel je odlišná, 
z tohoto důvodu se rozdělují přestupky nově na 2 kategorie. Každé z nich pak odpovídá jiná výše maximální 
sankce. V případě nedodržení povinností vůči ostatním účastníkům trhu, které mohou v řadě případů mít 
zásadní finanční dopad na tyto účastníky (zejména v případě úhrady podpory a dalších plateb podle zákona 
o podporovaných zdrojích energie apod.), považujeme za důležité stanovit vyšší maximální hranici sankce, a 
to až do výše 50 mil. Kč. 

Připomínka č. 167: K § 91a odst. 1 písm. k) – Část II čl. III novelizační bod č. 300 (původně 

č. 280) 

Návrh na změnu: 

„300.  V § 91a odst. 1 se na začátku písmene k) doplňují slova „provozuje výrobnu elektřiny s instalovaným 
výkonem do 10 kW nebo výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením s instalovaným výkonem výrobny 
elektřiny do 10 kW, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou,“ a slova 
„provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou“ se 
zrušují.“ 

Úplné znění ustanovení 

„k) provozuje výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW nebo výrobnu elektřiny 

s akumulačním zařízením s instalovaným výkonem výrobny elektřiny do 10 kW, která je propojena s 

přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje výrobnu 

elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou,“ 

Odůvodnění 

V návaznosti na úpravu provedenou v § 28 odst. 5 energetického zákona, kde se nově zavádí právo 
provozovat nejen výrobnu elektřiny do 10 kW, ale rovněž takovou výrobnu společně s akumulačním 
zařízením, je nezbytné v tomto smyslu rovněž upravit i odpovídající přestupek. 
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Připomínka č. 168: K § 91a odst. 2 nové písm. d) – Část II čl. III 

Návrh na změnu: 

V § 91a  odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění nezbytných 
prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po ukončení prací neuvede prostory do původního 
stavu nebo jiného stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 odst. 6,“ 

Úplné znění ustanovení 

„d) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění nezbytných 

prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po ukončení prací neuvede prostory do původního stavu 

nebo stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 odst. 6,“ 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu s textem normativního ustanovení, ke kterému se sankční ustanovení vztahuje. 
Zároveň doplnění chybějící předložky „po“. 

Připomínka č. 169: K § 91a odst. 4 – Část II čl. III novelizační bod č. 321 (původně č. 301) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 321. Dosavadní novelizační body 322 až 354 se přečíslují jako 321 až 
353. 

Úplné znění ustanovení 

„(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel tepelné energie, který není držitelem 

licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, dopustí přestupku tím, že 

a) omezí nebo přeruší dodávku tepelné energie v rozporu s § 76 odst. 4 písm. i), 

b) neprovozuje, neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku na žádost jejího vlastníka podle § 79 odst. 4, 

c) nedodává tepelnou energii na základě smlouvy nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie podle § 76 

odst. 2, 

d) v rozporu s § 11a odst. 7 při uplatňování záloh za dodávky tepelné energie nestanovil jejich výši nejvýše v 

rozsahu důvodně předpokládané spotřeby tepelné energie v následujícím zúčtovacím období, 

e) neměří, nevyhodnocuje nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot teplonosné 

látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí zařízení nebo 

pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1.“ 

Odůvodnění 

Je nezbytné ustanovení zachovat. Vzhledem k tomu, že dodávat tepelnou energii je oprávněn nejen držitel 
licence, ale rovněž i osoba provozující výrobnu tepla na základě koncese podle jiného právního předpisu, je 
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nezbytné zachovat možnost postihnout neplnění určitých povinností ze strany takové osoby. S 
navrhovaným vypuštěním nemůžeme souhlasit, protože k normativním ustanovením, která stanoví těmto 
osobám povinnosti, by následně chyběla sankční ustanovení a tím by se z nich stala tzv. imperfektní 
ustanovení, jejichž dodržování by nebylo možné vynutit. 

Připomínka č. 170: K § 96 odst. 10 

Požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 

„XY. § 96 odst. 10 se ruší a nahrazuje novým odstavcem 10 následujícího znění: 

„(10) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle předchozích právních 
úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona přechází na osobu, která nabyla vlastnické 
právo k zařízení soustavy, na která se daná oprávnění vztahují a provozuje je na základě licence podle 
tohoto zákona. 

Úplné znění ustanovení 

(10) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle předchozích právních 

úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona přechází na osobu, která nabyla 

vlastnické právo k zařízení soustavy, na která se daná oprávnění vztahují a provozuje je na základě 

licence podle tohoto zákona nového držitele licence provozujícího příslušnou soustavu, zařízení nebo 

jejich část, na které se daná oprávnění vztahují.“ 

Odůvodnění 

Z dosavadního znění mohou vznikat výkladové pochybnosti, zda např. při převedení vlastnického práva ke 
stavbě přenosové soustavy přecházejí oprávnění z věcných práv na nového nabyvatele stavby, pokud je jím 
provozovatel distribuční soustavy a naopak. Rovněž vznikají otázky, zda novým nabyvatelem (resp. 
držitelem licence) může být pouze osoba, která z právního pohledu nově vznikla či může jít i o osobu (resp. 
držitele licence) již existující avšak provozujícího nové zařízení. Je tedy potřebné vyjasnit a zejména potvrdit 
účel současného ustanovení, kterým je zajištění fungování a využitelnosti stávajících, zejména liniových 
staveb, bez nutnosti znovuzřizování věcných práv k cizímu pozemku. Z tohoto pohledu je zcela irelevantní, 
zda je novým vlastníkem provozovatel stejného druhu infrastruktury (tj. provozovatel distribuční soustavy 
převede vlastnické právo k věci na jiného provozovatele distribuční soustavy či na provozovatele přenosové 
soustavy). Navrhuje se tedy pro právní jistotu znemožnit výklady (zejména vlastníků pozemků) v tom, zda k 
přechodu oprávnění z věcných práv na jinou oprávněnou osobu došlo či nikoli. 

Připomínka č. 171: K § 97a  – Část II čl. III nové novelizační body č. 328, č. 329 a č. 330 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nové novelizační body č. …, které znějí: 

„328.  V § 97 odst. 5 zní: 

„(5) Držitel licence je povinen návrh řádu konzultovat s dotčenými účastníky trhu a v průběhu 
konzultace tento návrh řádu včetně odůvodnění navrhovaných změn zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup alespoň po dobu 10 pracovních dnů. Projednání a jeho výsledky je povinen doložit současně 
s návrhem řádu na jeho schválení. Pokud držitel licence nedoloží projednání návrhu řádu a jeho výsledky 
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ani po zahájení řízení ve lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, Energetický regulační úřad 
předložený návrh řádu zamítne.“. 

329.  V § 97a odst. 6 se číslice „10“ mění na „15“ a poslední věta se zrušuje. 

330. V § 97a odst. 9 až 11 znějí: 

„(9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odstavce 7 
schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné 
nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu nebo pokud nedojde k založení ekonomického 
prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos, jinak návrh řádu zamítne. Pro 
tyto účely Energetický regulační úřad může vyžádat od držitele licence analýzu nákladů a přínosů 
vyplývajících z podmínek stanovených návrhem řádu. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti 
schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném z moci úřední. 

(10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovením řádu 

nedošlo k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu nebo ekonomického 

prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos. Stanovený řád je držitel licence 

povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit. 

 (11) Při schvalování metodik a postupů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie se 

odstavce 1 až 10 použijí obdobně.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 329 až 353 se přečíslují jako 332 až 356. 

Úplné znění ustanovení § 97a: 

„§ 97a 

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu 

 

 (1) Řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční 

soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu nebo jiných obdobných podmínek či 

postupů, jejichž schválení Energetickým regulačním úřadem ukládá právní předpis, nebo jejich změn (dále 

jen „řád“) se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení o stanovení řádu se zahajuje z moci úřední. 

  (2) Účastníkem řízení je držitel licence, jehož řád je předmětem řízení. 

  (3) Dostane-li se schválený řád vlivem změny právní úpravy do rozporu s právním předpisem, je 

držitel licence povinen předložit do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu 

Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh nového řádu nebo návrh změny schváleného řádu, 

kterým se rozpor s právním předpisem odstraní. V ostatních případech je držitel licence povinen návrh 

nového řádu nebo návrh změny schváleného řádu předložit nejméně 3 měsíce přede dnem navrhované 

účinnosti nového řádu nebo změny schváleného řádu. To neplatí v případech podle § 25 odst. 12 nebo 

podle § 59 odst. 9. 

  (4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh řádu ve lhůtě 

stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce 3 a nejde-li o případy podle § 25 odst. 12 nebo 
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podle § 59 odst. 9, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho předložení a stanoví přiměřenou 

lhůtu. Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě Energetický regulační úřad zahájí řízení o stanovení 

řádu. 

  (5) Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s dotčenými osobami, musí držitel 

licence projednání a jeho výsledky doložit současně s návrhem řádu na jeho schválení. Držitel licence je 

povinen návrh řádu konzultovat s dotčenými účastníky trhu a v průběhu konzultace tento návrh řádu 

včetně odůvodnění navrhovaných změn zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň po 

dobu 10 pracovních dnů. Projednání a jeho výsledky je povinen doložit současně s návrhem řádu na jeho 

schválení. Pokud držitel licence nedoloží projednání návrhu řádu a jeho výsledky ani po zahájení řízení ve 

lhůtě stanovené Energetickým regulačním úřadem, postupuje Energetický regulační úřad podle odstavce 6 

předložený návrh řádu zamítne. 

  (6) Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a to nejméně na 150 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. 

Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se 

jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky. To neplatí v případě, kdy 

držitel licence projednal návrh řádu s dotčenými osobami podle odstavce 5 věty první.  

(7) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, 

může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se 

návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením 

řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický 

regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním 

rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad může návrh řádu upravit s 

přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, 

může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6. 

  (8) Na postup Energetického regulačního úřadu podle odstavce 6 a uplatňování připomínek a jejich 

vypořádání podle odstavce 7 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Po dobu zveřejnění návrhu 

řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. V řízení o schválení 

návrhu řádu se § 45 odst. 4 správního řádu nepoužije. 

  (9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odstavce 7 schválí, 

není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné 

nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu nebo pokud nedojde k založení ekonomického 

prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos, jinak návrh řádu zamítne. Pro 

tyto účely Energetický regulační úřad může vyžádat od držitele licence analýzu nákladů a přínosů 

vyplývajících z podmínek stanovených návrhem řádu. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti 

schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném z moci úřední. 

  (10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovením řádu 

nedošlo k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu nebo ekonomického 

prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos. Stanovený řád je držitel licence 

povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit. 

 (11) Při schvalování metodik a postupů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie se 
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odstavce 1 až 10 použijí obdobně.“ 

Odůvodnění 

Navržená úprava má za cíl zvýšit transparentnost přípravy jednotlivých Řádů, postupů a metodik, které mají 
charakter prováděcích právních předpisů, které se však stávají závaznými zpravidla skrze smlouvu 
s dotčeným subjektem (provozovatelem příslušné soustavy nebo operátorem trhu). Dosavadní postup při 
tvorbě a schvalování těchto dokumentů se jeví jako velmi nevyhovující z pohledu účastníků trhu, na něž 
mají tato pravidla dopad a to z následujících důvodů: 

 S výjimkou metodik a postupů podle evropských právních předpisů, u nichž v řadě případů je 
povinnost konzultace tvůrci metodik přímo stanovena, dnes povinnost spolupracovat na přípravě 
pravidel závazných pro převážnou část trhu není nikde zakotvena a je tedy na rozhodnutí 
relevantních subjektů, zda k takovému kroku přistoupí či nikoliv. 

 V případě, že se konzultace ponechává až na okamžik schvalování ze strany ERÚ, existuje riziko 
časové tísně, kdy nemusí být již dostatečný prostor na vedení relevantní diskuse o dopadech na 
účastníky trhu a hledání případného kompromisního řešení. 

 Při posuzování navrhovaných úprav je nezbytné posuzovat nejen soulad podzákonné úpravy 
s primární legislativou, ale rovněž vyhodnotit dopady navrhovaných úprav na účastníky trhu. 

 Rovněž v současnosti uplatňované lhůty pro konzultace ze strany ERÚ jsou velmi krátké a je-li 
konzultováno více dokumentů současně, nemají účastníci trhu dostatečný časový prostor pro 
vyhodnocení navrhovaných úprav. 

 V neposlední řadě je vhodné obdobně, jako je tomu v případě vyhlášek, odůvodňovat navrhované 
úpravy či změny ze strany zpracovatelů, aby bylo zřejmé, s jakým cílem jsou úpravy činěny. 

Připomínka č. 172: K § 98a odst. 1 písm. a)  – Část II čl. III novelizační bod č. 333 (původně 

č. 311) 

Návrh na změnu: 

„333. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „instalace“ vkládají slova „a požadavky na inteligentní měřicí 
systémy včetně datových přenosů a spolupráce jednotlivých systémů  

Úplné znění ustanovení 

„a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace a 

požadavky na inteligentní měřicí systémy včetně datových přenosů a spolupráce jednotlivých systémů a, 

způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího 

zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob určení výše náhrady škody, 

nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci 

elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu, a 

neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro 

plnění jeho povinností, “ 

Odůvodnění 

Má-li být implementace inteligentního měření v České republice úspěšná, je potřeba zavést minimální 
požadavky/standardy týkající se nejenom měřidel, ale také komunikačních prostředků pro datové přenosy, 
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tj. mezi měřidlem a datovým centrem a mezi provozovateli distribučních soustav a ostatními účastníky trh 
tak, aby byla zajištěna funkčnost a efektivní využití celého systému, včetně interoperability. Dalším 
důležitým faktorem je optimální nastavení kategorizace zákazníků a harmonogram zavádění inteligentní 
měření pro tyto kategorie. 

Připomínka č. 173: K § 98a odst. 1 – nové písmeno j) 

Návrh na změnu: 

j) pro zavádění a provoz inteligentních měřicích systémů 

1. kritéria a podmínky pro instalaci inteligentního měřicího zařízení, 

2. lhůty a podmínky pro zavedení inteligentních měřicích systémů účastníkům trhu s ročním odběrem do 6 
MWh,  

3. požadavky na součinnost jednotlivých účastníků trhu s elektřinou při instalaci a provozu inteligentních 
měřicích systémů, včetně nezbytné úpravy odběrného elektrického zařízení, 

4. typy inteligentních měřicích systémů a jejich technické parametry, 

5. požadavky na datové přenosy a spolupráci jednotlivých systémů, 

6. způsob přístupu jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k měřeným údajům, 

7. požadavky na bezpečnost inteligentního měřícího systému a datové komunikace. 

 

Odůvodnění:  

Vzhledem k rozsahu a důležitosti problematiky zavádění inteligentních měřících systémů je nezbytné 

zajistit detailní hmotněprávní i procesní právní úpravu. 

Připomínka č. 174: K § 98a odst. 2 písm. f) – Část II čl. III novelizační bod č. 337 (původně č. 

315) 

Návrh na změnu: 

Doporučujeme buď v rámci důvodové zprávy objasnit význam některých částí zmocnění uvedeného v rámci 
písmene f), nebo zmocnění přeformulovat. Konkrétní úprava se prozatím nenavrhuje. 

Odůvodnění 

V rámci navrženého zmocnění vyvstává řada otázek týkající se výkladu následujících částí předmětného 
ustanovení: 

Z návrhu zmocnění vyplývá, že držitel licence předává úřadu podklady pro rozhodnutí o ceně. V návrhu 
zákona však prozatím nebylo navrženo rozhodnutí o ceně jako takové, přestože uvedené ustanovení může 
vést k závěru, že se bude jednat o rozhodování podle správního řádu. 

Úřad by měl stanovit vyhláškou mj. podmínky pro věcné usměrňování cen v teplárenství. Nicméně tyto jsou 
dnes vymezovány cenovým rozhodnutí, v tomto smyslu také hovoří základní ustanovení § 19a. Uvedené 
ustanovení je tedy matoucí.  
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Uvedené ustanovení současně absentuje podmínky pro věcné usměrňování cen DPI, což působí 
nekoncepčním dojmem s ohledem na fakt, že cenová regulace cen DPI je uplatňována stejnou formou, jako 
usměrňování cen tepla. 

V neposlední řadě není zřejmé, co se rozumí „stanovením věcných a časových podmínek uplatňování 
regulovaných cen na trhu s elektřinou a trhu s plynem. Má se za to, že bude tímto upraven postup pro 
stanovení cen, nebo je záměrem přenést veškeré podmínky související s regulovanými cenami uvedené 
v cenovém rozhodnutí do vyhlášky? Navíc v energetickém zákoně k tomuto neodpovídá relevantní 
ustanovení, které by takové zmocnění k vyhlášce provádělo.   

Záměrem této připomínky není navržené zmocnění zrušit. Pouze je cílem vyjasnit obsah zamýšleného 
ustanovení, aby právní úprava nevyvolávala pochybnosti. 

Připomínka č. 175: K § 98a odst. 2 písm. h) bod 2. – Část II čl. III novelizační bod č. 339 

(původně č. 317) 

Návrh na změnu: 

„339.  V § 98a odst. 2 písm. h) bod 2 zní: 

„2. termíny a postupy pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny a postup 
uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu a podmínky finančního zajištění a výpovědi smlouvy o 
zajištění služby distribuční soustavy z důvodu neplnění platební povinnosti obchodníkem s elektřinou,“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a 

jejich registrace u operátora trhu, 

2. termíny a postupy pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny a 

postup uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu a podmínky finančního zajištění a 

výpovědi smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy z důvodu neplnění platební povinnosti 

obchodníkem s elektřinou,“ 

Odůvodnění 

Úprava souvisí s problematikou zavedení podmínek finančního zajištění v rámci smlouvy o distribuci 
elektřiny mezi provozovatelem distribuční soustavy a dodavatelem elektřiny. 

Připomínka č. 176: K § 98a odst. 2 písm. h) bod 4. – Část II čl. III novelizační bod č. 341 

(původně č. 319) 

Návrh na změnu: 

„341.  V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 4 se slova „včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu 
nouze a při předcházení stavu nouze“ nahrazují slovy „pravidla finančního zajištění subjektů zúčtování a 
dodavatelů elektřiny“.“. 

Úplné znění ustanovení 

„4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, 
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postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační 

energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze pravidla finančního zajištění subjektů zúčtování a 

dodavatelů elektřiny,“ 

Odůvodnění 

Úprava souvisí s problematikou zavedení podmínek finančního zajištění v rámci smlouvy o distribuci 
elektřiny mezi provozovatelem distribuční soustavy a obchodníkem s elektřinou. 

Připomínka č. 177: K § 98a odst. 2 písm. h) bod 15. – nový novelizační bod 

Navrhujeme doplnit nový novelizační bod č. 15:: 

„15. způsob a podmínky nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální výši ztrát elektřiny v přenosové 

soustavě provozovatelem přenosové soustavy 

Odůvodnění 

Úprava se váže na úpravu v § 24 odst. 3 písm. b). 

Připomínka č. 178: K Účinnosti – Část IV. čl. VI. 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit účinnost takto: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení 

a) části první čl. I bodů 1, 6, 20, 21, 31, 40 až 42, 46, 47, 49, 58, 62 až 65, 72, 73, 88 až 90, 97, 105, 106, 

112, 115 až 125, 137 až 139, 144, 153, 155, 157, 159, 161 až 163, 177, 179, 182 až 184, 189 a 200, 

které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, 

b) části druhé čl. III, čl. IV a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou 

části druhé čl. III bodů 36, 74 a 87, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021, 

c) části druhé čl. III bodu 165, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. 
Odůvodnění 

Úprava navazuje na jednotlivé připomínky, viz výše. 
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C. LEGISLATIVNĚ-TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. o) - Část I čl. I novelizační bod č. 10 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 2 odst. 1 písm. o) slovo „úpravy“ nahradit slovem „úpravě“. 

Úplné znění § 2 odst. 1 písm. o) bodu č. 10: 

o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan,“. 

2. Připomínka k § 6 odst. 3 písm. c) - Část I čl. I novelizační bod č. 45 (původně č. 39) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme vložit mezeru mezi číslo 50 a označení procent. 

Úplné znění § 6 odst. 3 písm. c) bodu č. 45: 

„39. c) z  bioplynu, pouze pokud bioplyn vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je travní porost nebo 

cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno využití alespoň 50 % vzniklého tepla; vlastní 

technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom nezapočítává; způsob vykazování 

množství travního porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu stanoví 

prováděcí právní předpis.“. 

3. Připomínka k § 11a odst. 1 písm. b)- Část I čl. I novelizační bod č. 62 (původně 56) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 11a odst. 1 písm. b) slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

Úplné znění § 11a odst. 1 písm. b) bodu č. 62: 

„b) před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z 

každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou 

vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii.  

 Povinnost uvedená v předchozí větě pod písmeny a) a b) se nevztahuje na případy, kdy měření 

zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo kdy výrobce 

vypočítává vyrobené množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů podle odstavce 4. 

Měření technologické vlastní spotřeby elektřiny se dále nevyžaduje u výroben elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kWe včetně a u elektřiny na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech, které lze stanovit 

způsobem podle prováděcího právního předpisu.“. 

4. Připomínka k § 27a odst. 3 písm. b) bod 1. - Část I čl. I novelizační bod č. 113 (původně 106) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 27a odst. 1 písm. b) bod 1. slovo „či“ nahradit slovem „nebo“. 
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Úplné znění § 27a odst. 3 písm. b) bod 1. bodu č. 113: 

„1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce biometanu, v důsledku 

neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti nebo příslušenství, nebo byly v 

měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo“.  

5. Připomínka k § 27d odst. 1 - Část I čl. I novelizační bod č. 113 (původně 106) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 27d odst. 1 za slovo distribuční doplnit slovo “soustava“. 

Úplné znění § 27a odst. 3 písm. b) bod 1. bodu č. 113: 

„(1) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu je 

povinen přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k přepravní soustavě, distribuční 

soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu připojeného k distribuční soustavě nebo 

přepravní soustavě České republiky k nejbližšímu přípojnému místu, pokud o to výrobce biometanu 

požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem s výjimkou prokazatelného 

nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého 

provozu plynárenské soustavy.“.  

6. Připomínka k § 53 odst. 1 písm. y) - Část I čl. I novelizační bod č. 198 (původně č. 184) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 53 odst. 1 písm. y) slovo “vniklého“ nahradit slovem „vzniklého“. 

Úplné znění § 53 odst. 1 písm. y) bod 1. bodu č. 198: 

y) způsob prokazování dluhu vzniklého na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v 

návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a 

neslučitelnou s vnitřním trhem,“. 

7. Připomínka k § 12 odst. 4 – čl. I novelizační bod č. 80 (původně č. 74) 

Návrh na úpravu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 80 následujícím způsobem: 

„74.  V § 12 odst. 4 se slova „V případech dosažení záporné hodinové ceny“ zrušují a za slova „tak, aby“ 

se vkládají slova „v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy je nárok na podporu,“ a dále se číslo 

„2“ za slovy „podle odstavce“ mění na číslo „3“. 

Úplné znění ustanovení § 12 odst. 4: 

(3)(4) V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bonus 
na elektřinu podle odstavce 23 postupuje tak, aby v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy je 
nárok na podporu, byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna nejvýše hodnotě 
hodinového zeleného bonusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny.  
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Odůvodnění: 

Cílem je upravit odkaz na správný odstavec 3.  

8. Připomínka k § 12 odst. 5 – část I čl. I novelizační bod č. 81 (původně č. 75) 

Návrh na úpravu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 81 následujícím způsobem: 

„81.  V § 12 odst. 5 se slova „, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5“ zrušují, za slova „na elektřinu“ se vkládají slova 

„tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny byl roven nule“, za slova 

„instalovaného výkonu výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše diskontní míry“ a za slova „režim 

výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše diskontní míry“ a dále se číslo „2“ za slovy „odstavců 1 a“ mění 

na číslo „3.“ 

Úplné znění ustanovení § 12 odst. 5: 

(4)(5) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5 v daném kalendářním roce na následující 
kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu tak, aby součet diskontovaných hotovostních 
toků za dobu životnosti výrobny byl roven nule pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů s ohledem na 
druh druhotného zdroje, umístění a velikost instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výše diskontní míry, 
a pro podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a 
velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární palivo a provozní režim 
výrobny elektřiny a výše diskontní míry. Při stanovení zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny 
z druhotných zdrojů a podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nepoužijí 
a neplatí pravidla stanovená v ustanovení odstavců 1 a 23.  

Odůvodnění: 

Cílem je upravit odkaz na správný odstavec 3.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

9. Připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) bod 8 a písm. b) bod 31 a 32 - Část II čl. III novelizační bod 
č. 10 (původně 9) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 2 odst. 2 písm. a) bodě 8 slovo „či“ nahradit slovem „nebo“. 

Doporučujeme v bodě 31 nahradit slovo „dle“ slovem „podle“ a v bodě 32 odstranit čárku za slovy 
„přeshraničního zásobníky plynu“. V bodě 31 dále doporučujeme aktualizovat referenci na platný právní 
předpis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938. 

Úplné znění § 2 odst. 2 písm. a) bodu 8 a písm. b) bodů 31 a 32: 

„a) 8. podpůrnými službami činnosti fyzických či nebo právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k 

elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla 

dochází k dodávce regulační energie 

aspi://module='ASPI'&link='165/2012%20Sb.%25231'&ucin-k-dni='31.12.2018'
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„b) 31. mezinárodní pomocí v krizových situacích v plynárenství situace, kdy Česká republika přijímá nebo 

poskytuje solidární opatření podle článku 13 přímo použitelného předpisu Evropské unie21), 

b) 32. službou přeshraničního využití zásobníku plynu využití zásobníku plynu k předání plynu mezi 

plynárenskou soustavou České republiky a zahraniční plynárenskou soustavou bez použití přepravní 

soustavy,“. 

10. Připomínka k § 73b odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. 

Předmětné ustanovení: 

(4) Plyn poskytnutý sousedními členskými státy v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství přijímá a hradí ministerstvo. To jej dále za úplatu na základě písemného pověření prostřednictvím 

operátora trhu, na jméno a účet ministerstva, poskytuje subjektům zúčtování pro dodávky plynu zákazníkům 

podle odstavce 7; toto není považováno za obchod s plynem a na tuto činnost se ustanovení zákona o zadávání 

veřejných zakázek
49)

 nepoužijí. 

Upozorňujeme na nutnost vyjasnit s ministerstvem financí otázku DPH. Tvrzení, že poskytnutí plynu ministerstvem 

není považováno za obchod s plynem, může způsobovat značné problémy z pohledu DPH. U obchodu s plynem je 

přenesená daňová povinnost. Pokud se nebude jednat o obchod, ale o „službu“ solidarity, bude muset 

obchodník/ministerstvo poskytovat službu solidarity vč. DPH. 

11. Připomínka k § 73b odst. 6 - Část II čl. III novelizační bod č. 189 (původně č. 171) 

Návrh na úpravu: 

Doporučujeme v § 73b odst. 6 slovo „kompenzaci“ nahradit slovem „kompenzace“. 

Úplné znění § 73b odst. 6 bodu 189: 

„6) Účastníci trhu s plynem jsou za přijetí plynu poskytnutého České republice v rámci mezinárodní pomoci 

v krizových situacích povinni uhradit stejnou cenu za jednotku dodané energie, kterou za něj ministerstvo, 

včetně kompenzaci kompenzace zahraničním zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen z důvodu 

poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství České republice, uhradilo sousedním 

členským státům.“. 

12. Připomínka k novelizačnímu bodu 7, § 2 odst. 2 písm. a) bod 27  

Upozorňujeme na nesprávný překlad slova „control“ ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 

směrnice 2003/54/ES.  

Odůvodnění:  

Jednou z nejpodstatnějších funkcí inteligentního měřícího systému je schopnost řízení resp. ovládání 

spotřeby v odběrném místě, proto navrhujeme nahradit pojem „kontroly“ pojmem „řízení“ nebo 

„ovládání“. 

13. Připomínka k novelizačnímu bodu 40, § 17 odst. 7 písm. v)  
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Požadujeme nahrazení nesprávných odkazů v navrhované úpravě § 17 odst. 7 písm. v).  

Odůvodnění: 

Formálně-technická úprava. 

Znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 

v) schvaluje provozování akumulačního zařízení provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem 

distribuční soustavy v případech podle § 24 odst. 11 písm. a) a b)c) a § 25 odst. 13 písm. a) a b)c).  

14. Připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) bod 8. – Část II čl. III novelizační bod č. 5 

Návrh na změnu: 

„5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 8 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“  

Úplné znění ustanovení 

„podpůrnými službami činnosti fyzických či nebo právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k 

elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla 

dochází k dodávce regulační energie 

 


