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Energetický analytik a konzultant 

Úsporný tarif cen energie 
Odborné stanovisko k návrhu vlády ČR na řešení nárůstu cen energií pro 
konečné zákazníky 

Od roku 2021 se zvyšují ceny energií, které hrají významnou roli v rozpočtu domácností a 

podnikatelského sektoru. Vláda České republiky se snaží o vytvoření systému, ale stále hledá 

přijatelná řešení. Mimoparlamentní politické strany a hnutí mlčí a nemají snahu tento problém 

řešit. Z těchto důvodů odborné energetické zázemí na základě vládního návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – 

sněmovní tisk 259, který byl projednán ve stavu legislativní nouze a schválen poslaneckou 

sněmovnou dne 14. července 2022 a podstoupen k projednání do Senátu České republiky. 

V analýze bylo rovněž použito opatření doporučená Evropskou komisí ve sdělení pro Evropský 

parlament, Evropskou Radu, Radu Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru 

regionů ohledně bezpečnosti dodávek a dostupné ceny energie – varianty okamžitých opatření a 

přípravy na příští zimu ze dne 23. března 2022.  

Předkládaný materiál hodnotí novelu energetického zákona z pohledu principů udržitelnosti, 

které jsou založeny na čtyřech pilířích -¨svoboda, spravedlnost, solidarita a environmentální 

udržitelnost“. V předkládaném materiálu se pozitivně řeší pomoc odběratelům elektrické energie, 

zemního plynu a tepelné energie s možnosti finanční kompenzace ze státního rozpočtu. Neřeší 

základní princip dlouhodobých opatření vedoucí k otevření vnitřního trhu s elektřinou a regulaci 

cen obchodníků, kteří nejsou schopni domluvit nižší cenu energií. Také novela zákona 

nerespektuje doporučení Evropské komise z 23. března 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

důležitou změnu v „Energetickém zákonu“, bylo by vhodné uspořádat diskusi napříč politickým 

spektrem. Pomoc všem zákazníkům musí mít dlouhodobý charakter. 
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Úvod  

Ceny elektrické energie se za poslední dva měsíce, tj. od 1. 5. 2022 do 15. 6. 2022 se na 

energetické komoditní burze pohybují v rozmezí 5 000,- Kč až 5 900,- Kč. U zemního plynu 

je rovněž zaznamenán nárůst od 2 150,- Kč do 2 500,- Kč. Dalším problémem u obchodníků 

jsou fixace cen na období 1 rok až 3 let. U smluv na dobu neurčitou se ceny mění podle 

stávajících cen na burze. Ke kompenzaci cen elektrické energie a zemního plynu obchodníci 

přistoupili na zvýšení cen od 1. 7. 2022 (ČEZ prodej) a další prodejci v průběhu letního a 

podzimního období letošního roku. Co se týče cen zemního plynu, tak do nárůstu cen na 

evropské komoditní burze je zahrnuta nejistota dodávek z Ruska společností GAZPROM, 

na které Evropská unie uplatnila embargo na dodávky fosilních paliv a ropy. Co se týče 

České republiky, tak ta je v dodávkách zemního plynu zcela závislá na dodávkách 

z plynovodu NORD STREAM I, který je veden z ruského Vyborgu přes Baltské moře do 

německého Greifswaldu a do ČR plynovodem OPAL. 

 

U elektrické energie je situace oproti zemnímu plynu odlišná. Elektřina vyrobená  

a spotřebovaná v České republice je obchodníky prodávána konečným odběratelům za 

ceny, které obchodníci koupí na komoditních burzách. Tento nesoulad v cenách energií je 

hlavně způsoben liberálním trhem nastavený Evropskou unií v roce 2006 až 2009 v tzv. 

„Unbundling“, to je oddělení výroby (přepravy zemního plynu) od distribuce a obchodu. 

Cílem tohoto opatření bylo liberalizovat trh s energiemi vyjma tepelná energie, která je 

věcně usměrňována Energetickým regulačním úřadem. Z důvodu nekontrolovaného 

nárůstu ceny silové elektrické energie a zemního plynu na lipské energetické komoditní 

burze EEX, jsou nákupní ceny pro obchodníky vysoké. Z těchto důvodů Ministerstvo 

průmyslu a obchodu přikročilo k řešení vytvořením „úsporného tarifu“ pro nižší a střední 

vrstvy obyvatelstva. K uplatnění výše uvedeného tarifu bude nezbytně nutné provést 
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změny v energetickém zákoně odsouhlaseného poslaneckou sněmovnou. Ministr Síkela 

ujišťuje občany, že zlevní energie. Podle mého názoru nepůjde o zlevňování, ale o 

stabilizování ceny na přijatelné úrovni konečných odběratelů.  

Záměr na stanovení úsporného tarifu   

Ministerstvo průmyslu a obchodu již od května tohoto roku deklarovalo, že bude vytvářet 

„sociální (úsporný) tarif“ pro ohrožené skupiny obyvatelstva, které nebudou mít dostatek 

finančních prostředků na zaplacení zvyšujících se záloh. Bylo konstatováno, že dodavatelé 

elektrické energie a zemního plynu budou dostávat od OTE, a.s. kompenzační finanční 

prostředky ze státního rozpočtu na snížení prodejní ceny energie. K tomuto záměru 

proběhlo mnoho diskusí, zda kompenzovat ceny pouze elektrické energie a zemního plynu, 

nebo všech energií včetně tepelné energie ze systému CZT. Také výše uvolnění finančních 

prostředků se podle jednotlivých ministrů výrazně lišila. Ministr práce a sociálních věcí 

hovořil o 25 mld. Kč, ministr školství, tělovýchovy a mládeže do médií sdělil, že finanční 

objem bude kolem 50 mld. Kč. Také se lišil názor, komu dotaci poskytnout a o jakém 

objemu. Ministr průmyslu a obchodu k prvnímu návrhu sdělil, že maximální výše by měla 

být 9 000,- Kč, která by měla motivovat k úsporám energie. Podle vyjádření pracovníků 

MPO na vládu byl předložen návrh na změnu energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů ohledně určení úsporného tarifu. Na projednávání vlády byl předložen návrh, 

který řešil jen poskytnutí dotace na elektrickou energii a zemní plyn. Výši příspěvku na 

jedno odběrné místo bylo po jednání vlády MPO upraveno na maximální výši 20 000,- Kč.  

Ve vládním návrhu byly nově vloženy následující paragrafy:  

 § 11r – Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn,  

 § 11s – Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu  

 § 11t – Práva a povinnosti obchodníka s elektřinou a obchodníka s plynem.  

 

Hodnocení návrhu na změnu zákona   

Vláda České republiky předložila pouze návrh na změnu zákona č. 458/2000 Sb., 

Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů bez uvedení podmínek pro vymezení 

odběrného místa nebo zákazníka, u kterého se příspěvek zohledňuje, a které motivují 

zákazníka k úsporám nebo zohledňují jeho energetickou zranitelnost, jak je uvedeno v § 

11r. Vzhledem k lobbingu Teplárenského sdružení připustila, že v poslanecké sněmovně 

MPO podpoří nové paragrafové znění rozšířené o příspěvek na úhradu nákladů na teplo.  

Poslanecká sněmovna vládní návrh přijala pod sněmovním tiskem č. 259/0. Na základě 

požadavku Teplárenského sdružení byl návrh novely rozšířen o příspěvek na úhradu 

nákladů za tepelnou energii a projednán na Hospodářském výboru ve spolupráci se 

zástupci MPO. Hospodářský výbor schválil pozměňovací návrhy rozšířené oproti vládní 

novele o definování mimořádného stavu nouze v nových § 73d až § 73h. Dále novela byla 

rozšířena o nové § 11v až § 11x „Příspěvek na úhradu nákladů za teplo“. Ve vládním 

návrhu byly provedeny menší úpravy v § 11r až §11u „Příspěvek na úhradu nákladů za 

elektřinu a zemní plyn“. V průběhu jednání byl rovněž předložen pozměňovací návrh 

poslance Karla Havlíčka, exministra průmyslu a obchodu, za hnutí ANO 2011, který do 
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novely zákona vkládá nový § 55 „Stav energetické krize“, ve kterém je definovaný princip 

zastropování cen v elektroenergetice. Podle návrhu bude stav energetické krize vyhlašovat 

Energetický regulační úřad. Tento pozměňovací návrh má snahu řešit zastropování cen 

elektrické energie ve vyhlášeném stavu energetické krize. Návrh poslance Karla Havlíčka 

nebyl nadpoloviční většinou poslanců přijat. Poslanci ANO 2011 a SPD hlasovali pro přijetí 

(50 poslanců) a 58 poslanců ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti hlasovali proti přijetí.  

Konečný návrh novely energetického zákona byl přijat 115 poslanci, nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel, 8 poslanců se nepřihlásilo. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou 

postoupen dne 18. července 2022 postoupen do Senátu jako tisk 275/0. 

 

Kategorizace zákazníků (konečných odběratelů) není podle vyjádření úředníků MPO stále 

dopracována a bude součástí prováděcí směrnice. Z technického hlediska by se 

kategorizace měla provést podle spotřeb elektrické energie tak, aby odběratel byl 

motivován k efektivní spotřebě a dosažení reálných úspor.  

Již v roce 2018 byly v rámci změn tarifikace na ERÚ uvedeny hodnoty úsporné spotřeby 

elektrické energie: 

 u bytových jednotek bez vytápění a ohřevu teplé vody - max. 2,2 MWh/rok,  

 u bytových jednotek s ohřevem teplé vody – max. 3,2 MWh/rok 

 u bytových jednotek s vytápěním bez ohřevu vody – max. 4,8 MWh/rok 

 u bytových jednotek s vytápěním a ohřevem teplé vody – max. 5,8 MWh/rok 

 Kategorizace rodinných domů je složitější, neboť se musí rozlišovat o jaký druh 

rodinného domu se jedná.  

Spotřeba zemního plynu je 90 % využívána na výrobu tepelné energie v topném období:  

 u bytových jednotek se optimální spotřeba pohybuje do 10 MWh/rok.  

 u rodinných domů do 40 MWh/rok 

Vzhledem ke složitosti kategorizace, jak je uvedeno v předchozí kapitole tohoto 

odborného posouzení není možné poskytovat příspěvky jen pro určitou skupinu 

obyvatelstva. Smluvní tarify také neřeší, jak skupina je zařazena, a navíc nejsou řešeny 

motivace k úsporným opatřením. Také v novele zákona nejsou řešena opatření 

doporučená Evropskou komisí ve sdělení pro Evropský parlament, Evropskou Radu, 

Radu Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů ohledně 

bezpečnosti dodávek a dostupné ceny energie – varianty okamžitých opatření a 

přípravy na příští zimu ze dne 23. března 2022. V opatřeních se řeší varianty řešení 

dopadů vysokých cen elektřiny na občany a podniky a zajištění dodávek plynu pro 

příští zimu a následující období za rozumné náklady. V této souvislosti by měl tuto 

problematiku také řešit ERÚ, který není uveden v návrhu změny energetického zákona. 

Škoda, že vláda neuvažuje o zavedení regulace cen energií u obchodníků, nad kterou by měl 

dohlížet Energetický regulační úřad.  
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Návrhy analytické skupiny na opatření příspěvku k cenám energie   

Naše analytická skupina navrhuje následující opatření, která by měla v novele 

energetického zákona reflektovat vybranou variantu z materiálu EK ze dne 23. března 2022: 

1. Velkoobchodní intervenci zavedením cenového stropu na vnitřním trhu s elektřinou u 

zdrojů ve vlastnictví ČEZ, a.s. 

2. Regulačních zásahů na vnitřním trhu s elektrickou energií a zemního plynu s tím, že 

maximální cenu by určoval Energetický regulační úřad po dobu nezbytně nutnou. 

3. Přehodnotit v návrhu změny energetického zákona § 11r, bod (3) písm. b), které je 

uvedeno v následujícím znění: „výši příspěvku na jednotlivá odběrná místa zákazníků, u 

kterých se příspěvek zohledňuje, přičemž maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo 

pro elektřinu nebo plyn zákazníka v domácnosti a na byt v domě s byty nesmí překročit  

30 000 Kč“. Při reálném výpočtu tohoto požadavku by měla být provedena přepočtová 

analýza. Navíc ceny zemního plynu se např. u ČEZ prodej od 1.7.2022 zvýšily o 104 % 

oproti ceně z 1.1.2022 (propočet je uveden v příloze tohoto dokumentu). 

4. Cena tepelné energie je věcně usměrňovaná ERÚ na základě „Cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné 

energie“. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné do novely zákona doplnit princip 

kontrolního mechanismu ERÚ v krizové energetické situaci tak, aby příspěvek na 

úhradu nákladů na tepelnou energii nebyl zneužíván výrobci využívající tuzemská tuhá 

paliva. 

5. Konečné zúčtování (fakturace) by měla probíhat za kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. 

prosince příslušného roku. Tento princip je již nastaven u zúčtování tepelné energie. 

6. Deklarované zrušení poplatku za OZE a KVET ve faktuře sice částečně uleví odběrateli 

v sazbě domácnosti ve výši 598,95 Kč/MWh včetně DPH. Při roční spotřebě 2,2 MWh 

domácnosti ušetří pouze 1 318,- Kč. 

V příloze je uveden příklad k porovnání ceny elektrické energie pro rok 2021 a 2022 při 

běžné sazbě v domácnostech D02d, D45d podle ceníku dodavatele ČEZ Prodej, a.s. na 

roky 2021, 2022 včetně vydaného cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 a č. 9/2021 ze dne 

30. listopadu 2021. To samé je uveden příklad domácnosti s využitím zemního plynu pro 

vytápění a ohřev užitkové vody. 
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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2022 
9. volební období 

77 

USNESENÍ 
hospodářského výboru 

z 13. schůze 

ze dne 14. července 2022 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 259 

projednání ve stavu legislativní nouze 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu 

ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (a náměstka ministra průmyslu a obchodu René 

Neděly), zpravodajské zprávy poslance Ivana Adamce a po rozpravě 

I. n av rhu j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava  

o návrhu zákona; 

II. n av rhu j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke 

všem částem návrhu zákona; 

III. n av rhu j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání k tomuto návrhu 

zákona ukončila nejpozději do 24:00 hodin dne 14. července 2022; 

IV. d opo ru ču j e  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas   

s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 259 

ve znění schválených pozměňovacích návrhů:  

1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 1 vkládá nový novelizační bod 2, který zní: 

„2. V § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastníky trhu s plynem jsou rovněž 

provozovatelé přímých plynovodů a zahraniční fyzické či právnické osoby, které mají 
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uzavřenou platnou smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvu o 

uskladňování plynu.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

2. Nadpis zákona nově zní: 

„ZÁKON 

ze dne  2022, 

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 

3. Dosavadní navržená právní úprava obsažená v Čl. I se nově zařazuje do části první, 

která včetně nadpisu ní: 

„ČÁST PRVNÍ 

Změna energetického zákona“. 

4. Za část první Čl. I se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:  

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 165/2012 Sb. 

Čl. II 

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona 

č.382/2021 Sb. a zákona č. 143/2022 Sb., se mění takto: 

1. V § 28a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že došlo v rámci 

zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 

služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí zákazník za 

zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle věty první a druhé stanovenou 

samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny služby 

distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.“. 

2. V § 28a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě, že došlo v rámci 

zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 

služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí provozovatel 

lokální distribuční soustavy za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle věty 

první až třetí stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou 
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složkou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na 

podporu elektřiny.“. 

3. V § 28a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo jeho části“.“. 

5. Dosavadní Čl. II Účinnost se nově označuje jako část třetí, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. III 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.“. 

6. V čl. I se za novelizační bod 1 vkládají nové novelizační body 2 až 13, které znějí: 

„2. V § 16 odst. 1 písmeno n) zní: 

„n) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě30) a Nařízením o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, pokud není podle tohoto zákona 

k provádění takových opatření oprávněn provozovatel přepravní soustavy21), a 

příslušným orgánem k vyhlašování a zrušení mimořádného stavu nouze v plynárenství 

a k rozhodování o uložení opatření a o udělení výjimek při mimořádném stavu nouze 

podle § 73d,“. 

3. V § 16 odst. 1 písmeno n) zní: 

„n) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních 

na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, pokud není podle tohoto zákona 

k provádění takových opatření oprávněn provozovatel přepravní soustavy21), a 

příslušným orgánem k vyhlašování a zrušení mimořádného stavu nouze v plynárenství 

a k rozhodování o uložení opatření a o udělení výjimek při mimořádném stavu nouze 

podle § 73d,“. 

4. V § 17 se na konci odstavce 11 se doplňují věty „Energetický regulační úřad dále pro 

případ vyhlášení mimořádného stavu nouze v plynárenství a po dobu jeho trvání 

reguluje cenu plynu pro zúčtování odchylky v mimořádném stavu nouze, výši stálého 

měsíčního platu v Kč/odběrné místo a výši marže dodavatele plynu v Kč/MWh.“. 

5. V § 19a se na konci odstavec 6 doplňují věty „Pro stanovení stálého měsíčního platu 

a marže dodavatele plynu při mimořádném stavu nouze v plynárenství platí věta první 

obdobně. Cenu plynu za zúčtování kladné odchylky stanoví Energetický regulační úřad 

tak, aby odpovídala obvyklé ceně plynu dosahované na velkoobchodním trhu s plynem. 

Cenu plynu za zúčtování záporné odchylky stanoví Energetický regulační úřad tak, aby 

stanovená cena zohledňovala cenu plynu poskytnutého České republice v rámci 

mezinárodní pomoci v plynárenství, kterou za něj ministerstvo, včetně kompenzace 

zahraničním zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen z důvodu poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství České republice, uhradilo 
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sousedním členským státům Evropské unie. Cena plynu za zúčtování záporné odchylky 

musí být stanovena alespoň ve výši ceny plynu za zúčtování kladné odchylky.“. 

6. V § 73 odst. 1 se slova „a náhlý“ zrušují. 

7. V § 73 odst. 3 věta první zní: „Předcházení stavu nouze je soubor činností 

prováděných provozovatelem přepravní soustav nebo provozovatelem distribuční 

soustavy v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze, k jehož vyhlášení je 

provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oprávněn.“. 

8. V § 73 se odstavce 6 a 7 zrušují.  

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako 6 až 8. 

9. V § 73 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí: 

„(9) Při vyhlášení stavu nouze provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu 

nebo v průběhu jeho trvání může ministerstvo vydat opatření, kterým v nezbytném 

rozsahu 

a) uloží povinnost omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky 

plynu nebo určí skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn, odlišně od 

vyhlášeného odběrového stupně podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně 

v plynárenství, 

b) omezí přepravu plynu do sousedních plynárenských soustav; to neplatí pro 

mezinárodní přepravu plynu a přepravu plynu v rámci mezinárodní pomoci v krizových 

situacích v plynárenství, nebo 

c) omezí nebo zakáže vtláčení plynu do zásobníku plynu nebo těžbu plynu ze 

zásobníku plynu přímo připojeného k přepravní soustavě.  

(10) Pokud vláda schválí uvolnění plynu pořízeného do státních hmotných rezerv podle 

zákona upravujícího působnost Správy státních hmotných rezerv a nerozhodne současně 

o způsobu uvolnění plynu, může ministerstvo vydat opatření, kterým v nezbytně nutném 

rozsahu uloží Správě státních hmotných rezerv povinnost prodeje plynu ze státních 

hmotných rezerv na vnitrodenním organizovaném trhu s plynem. V takovém případě je 

provozovatel zásobníku plynu povinen poskytnout Správě státních hmotných rezerv 

nebo osobě, která pro ni uskladnění plynu ve státních hmotných rezervách zajišťuje, 

nevyužitý těžební výkon jiných účastníků trhu s plynem. 

(11) Na žádost provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní 

soustavy rozhodne ministerstvo o výjimce z omezení nebo přerušení spotřeby nebo 

změny dodávky plynu stanovených provozovatelem přepravní soustavy pro výrobu 

elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Účastníkem 

řízení je pouze žadatel. Pokud ministerstvo žádosti podle věty první ministerstvo 

vyhoví a je-li to potřebné pro splnění účelu udělené výjimky, Ministerstvo může 

současně stanovit dobu platnosti výjimky a podmínky odběru plynu podle udělené 

výjimky.“. 

10. V § 73b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, 

poskytuje Česká republika plyn poskytnutý sousedními členskými státy Evropské unie 

podle věty první provozovateli přepravní soustavy na vyrovnávání plynárenské 
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soustavy za cenu, za kterou Česká republika plyn v rámci mezinárodní pomoci v 

krizových situacích v plynárenství získala.“. 

11. V § 73b odst. 6 se věta první zrušuje. 

12. V § 73b odst. 7 se slova „za cenu podle odstavce 6“ zrušují.    

13. Za § 73c se vkládají nové § 73d až § 73h, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 73d 

Mimořádný stav nouze 

(1) Mimořádným stavem nouze je stav krizové úrovně, kdy je pro celé území státu 

vyhlášen poslední odběrový stupeň podle právního předpisu upravujícího odběrové 

stupně v plynárenství, ve kterém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků, a 

nastalou situaci nelze řešit postupy pro řešení stavu nouze podle § 73. 

(2) O vyhlášení mimořádného stavu nouze rozhoduje ministerstvo po předchozím 

projednání s provozovatelem přepravní soustavy. Ministerstvo vyhlášení 

mimořádného stavu nouze zveřejňuje na úřední desce ministerstva a o vyhlášení 

mimořádného stavu nouze informuje v hromadných sdělovacích prostředcích. 

Vyhlášení mimořádného stavu nouze nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední 

desce ministerstva nebo pozdějším okamžikem stanoveným ministerstvem ve 

vyhlášení mimořádného stavu nouze.  

(3) Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, zůstává zachovaný odběrový stupeň 

vyhlášený provozovatelem přepravní soustavy, pokud při vyhlášení mimořádného 

stavu nouze nebo v jeho průběhu ministerstvo nestanoví jiné opatření k omezení nebo 

přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu. Stav nouze vyhlášený 

provozovatelem přepravní soustavy se tím neruší.  

(4) Po dobu trvání mimořádného stavu nouze 

a) jsou provozovatelé zásobníků plynu povinni těžit plyn ze zásobníků plynu přímo 

připojených k přepravní soustavě minimálně ve výši určené provozovatelem přepravní 

soustavy, 

b) je účastník trhu s plynem, který sjednal smlouvu o uskladňování plynu 

v zásobníku plynu přímo připojeném k přepravní soustavě, povinen strpět navýšení 

těžby plynu ve výši stanovené provozovatelem zásobníku plynu podle písmene a),  

c) je provozovatel přepravní soustavy povinen zajišťovat službu přepravy pro 

vytěžený plyn ze zásobníku plynu bez ohledu na sjednané rezervace přepravních kapacit 

a odchylku účastníka trhu s plynem, 

d) je vtláčení plynu do zásobníku plynu přímo připojeného k přepravní soustavě 

zakázáno, 

e) jsou výrobci plynu povinni vyrábět plyn v nejvyšším možném množství, které 

výrobna plynu nebo těžební plynovod umožňuje dopravit do přepravní nebo distribuční 

soustavy. 

(5) Při těžbě plynu podle odstavce 4 písm. a) provozovatel zásobníku plynu navýší 

oznámení o těžbě plynu účastníka trhu s plynem o rozdíl mezi minimální výší těžby 

účastníka trhu s plynem a oznámením o těžbě plynu účastníka trhu s plynem s tím, že 
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minimální výši těžby účastníka trhu s plynem stanoví provozovatel zásobníku plynu 

poměrně jako součin minimálního procenta těžby plynu a objemu plynu uskladněného 

účastníkem trhu s plynem. Při stanovení minimálního procenta těžby plynu podle věty 

první provozovatel zásobníku plynu zohlední rozdíl mezi minimální výší těžby plynu 

určené provozovatelem přepravní soustavy a oznámením o těžbě plynu účastníků trhu 

s plynem. Při těžbě plynu podle odstavce 4 písm. a) se do skončení skladovacího roku, 

v jehož průběhu byl mimořádný stav nouze vyhlášen, ustanovení § 60c a § 60d odst. 3 

nepoužije.  

(6) Při vyhlášení mimořádného stavu nouze nebo v průběhu jeho trvání může 

ministerstvo vydat opatření, kterými v odůvodněných případech udělí výjimku 

z povinností či zákazů podle odstavce 4. Ministerstvo může dále v nezbytném rozsahu 

určit skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn, nebo stanovit povinnost 

omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu, odlišně od 

vyhlášeného odběrového stupně podle právního předpisu upravujícího odběrové 

stupně v plynárenství, nebo omezit nebo zakázat přepravu plynu do sousedních 

plynárenských soustav s výjimkou mezinárodní přepravy plynu a přepravy plynu 

v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Ministerstvo může 

současně stanovit dobu platnosti výjimky a podmínky odběru plynu podle udělené 

výjimky podle věty první. 

(7) Ministerstvo mimořádný stav nouze zruší, pokud pominuly důvody, pro které jej 

vyhlásilo. Pro zrušení mimořádného stavu nouze se § 73d použije obdobně.   

§ 73e 

Postup vydání, změny a zrušení opatření ministerstva ve stavu nouze a 

v mimořádném stavu nouze a pozbytí účinků opatření provozovatele přepravní 

soustavy 

(1) Opatření podle § 73 odst. 9 a 10 a § 73d odst. 6 ukládá ministerstvo opatřením 

obecné povahy, a to bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Je-li takovým 

opatřením ukládána povinnost nebo přiznáno právo konkrétní osobě nebo osobám, 

ministerstvo ukládá opatření rozhodnutím. V takovém případě může být rozhodnutí 

prvním úkonem v řízení a rozklad proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

Rozhodnutí podle věty druhé se doručuje vyvěšením na úřední desce ministerstva 

a považuje se za doručené následující den po vyvěšení na úřední desce ministerstva. 

(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 nabývá účinnosti následující den po 

vyvěšení na úřední desce ministerstva, nestanoví-li ministerstvo v opatření pozdější 

den nabytí účinnosti. Opatření se vyvěšuje po celou dobu jeho trvání. Pokud pominuly 

nebo se změnily důvody k uložení opatření, ministerstvo opatření změní nebo zruší 

postupem obdobným jako při ukládání opatření.  

(3) Pokud Komise postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu požádá 

ministerstvo o zrušení nebo změnu opatření uložených ve stavu nouze nebo 

v mimořádném stavu nouze, ministerstvo přezkoumá uložená opatření v přezkumném 

řízení a vydá rozhodnutí ve lhůtě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 

(4) V rozsahu, ve kterém jsou omezení nebo přerušení dodávek plynu nebo změna 

dodávky plynu vyhlášené provozovatelem přepravní soustavy v rozporu s opatřením 
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ministerstva vydaným ve stavu nouze nebo v mimořádném stavu nouze, pozbývají 

účinků. 

(5) Zrušením mimořádného stavu nouze pozbývají účinků opatření uložená za jeho 

trvání ministerstvem.  

§ 73f 

Omezení nebo přerušení spotřeby, změna dodávky plynu a vyloučení práva na 

náhradu škody 

(1) Při stavu nouze, předcházení stavu nouze a při mimořádném stavu nouze jsou všichni 

účastníci trhu s plynem povinni podřídit se ve stanoveném rozsahu omezení nebo 

přerušení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu.  

(2) Je-li účastník trhu s plynem podle odstavce 1 povinen podřídit se přerušení spotřeby 

plynu, zaniká po dobu takového přerušení spotřeby plynu povinnost úhrady ceny 

související služby v plynárenství. 

(3) Při stavu nouze, při předcházení stavu nouze a při mimořádném stavu nouze je právo 

na náhradu škody vyloučeno, s výjimkou vyhlášení stavu nouze z důvodu poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Právo na náhradu za omezení 

vlastnického práva podle § 73g tím není dotčeno. 

§ 73g 

Náhrada za omezení vlastnického práva, náhrada při mimořádném stavu nouze a 

náhrada příjmů z poskytování související služby v plynárenství 

(1) Bylo-li oznámení o těžbě plynu účastníka trhu s plynem postupem podle § 73d odst. 

4 písm. b) navýšeno na minimální výši těžby, má účastník trhu s plynem, který je 

povinný takové navýšení těžby strpět, v rozsahu tohoto navýšení, nejvýše však v úrovni 

kladné odchylky tohoto účastníka trhu s plynem, právo na náhradu za omezení 

vlastnického práva ve výši odpovídající kladnému rozdílu mezi pořizovací cenou plynu 

a cenou plynu pro zúčtování kladné odchylky. 

(2) Nárok na náhradu za omezení vlastnického práva podle odstavce 1 musí být uplatněn 

u ministerstva nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy bylo vlastnické právo omezeno, 

jinak nárok zaniká. Přizná-li ministerstvo nárok na náhradu podle věty první, je třeba ji 

uhradit do 30 dnů od uplatnění nároku. Náhrada se hradí ze státního rozpočtu. Uplatnění 

nároku na náhradu za omezení vlastnického práva podle věty první je podmínkou pro 

případné uplatnění nároku na náhradu u soudu. 

(3) Pokud stanovená cena plynu pro zúčtování odchylky v mimořádném stavu nouze 

nepokrývá náklady na pořízení vyrovnávacího plynu provozovatelem přepravní 

soustavy, má provozovatel přepravní soustavy právo na náhradu ve výši rozsahu 

nákladů vynaložených na pořízení vyrovnávacího plynu a příjmů z plateb za zúčtování 

záporné odchylky účastníků trhu s plynem. Pro uplatňování nároku na náhradu a 

poskytování náhrady se odstavec 2 použije přiměřeně. 

(4) Pokud stanovená cena plynu za zúčtování záporné odchylky v mimořádném stavu 

nouze nepokrývá náklady dodavatele plynu na pořízení plynu pro zákazníka, má 

dodavatel plynu právo na náhradu ve výši rozdílu mezi pořizovací cenou plynu a cenou 

plynu za zúčtování záporné odchylky. Pro uplatňování nároku na náhradu a poskytování 

náhrady se odstavec 2 použije přiměřeně.   
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(5) Provozovatel zásobníku plynu má právo na náhradu nákladů spojených s navýšením 

těžby podle §73d, odst. 4 písm. a) nad rámec sjednaných těžebních výkonů s účastníky 

trhu s plynem. Pro uplatňování nároku na náhradu a poskytování náhrady se odstavec 2 

použije přiměřeně.   

(6) Je-li při stavu nouze nebo při mimořádném stavu nouze účastník trhu s plynem 

povinen podřídit se přerušení spotřeby plynu, má provozovatel přepravní soustavy a 

provozovatel distribuční soustavy právo na náhradu ve výši neuhrazených příjmů za 

kapacitní složku ceny za poskytování související služby v plynárenství. Náhrada se 

hradí ze státního rozpočtu. Náhradu ze státního rozpočtu poskytne na žádost 

provozovatele přepravní či distribuční soustavy ministerstvo. Ministerstvo vyplatí 

náhradu v oprávněné výši provozovateli přepravní či distribuční soustavy do 30 dnů od 

uplatnění nároku. Ministerstvo může po konzultaci s Energetickým regulačním úřadem 

rozhodnout o vrácení poskytnuté náhrady nebo její části provozovatelem přepravní nebo 

distribuční soustavy. Tuto skutečnost oznámí nejpozději do 6 měsíců po skončení stavu 

nouze Energetickému regulačnímu úřadu. Energetický regulační úřad rozhodne o 

způsobu a postupu zahrnutí vratné části náhrady do ceny za související službu 

v plynárenství v regulovaných letech následujících po roce skončení stavu nouze. 

Provozovatel přepravní či distribuční soustavy odvádí do státního rozpočtu příslušný 

měsíční podíl vratné části náhrady vždy do 30 dnů po skončení kalendářního měsíce 

regulovaného roku, ve kterém byla vratka náhrady zahrnuta do ceny za související 

službu v plynárenství.  

§ 73h 

Cena dodávky plynu při stavu nouze, mimořádném stavu nouze a po jejich 

ukončení 

(1) Při stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celou 

plynárenskou soustavu je dodavatel plynu oprávněn zvýšit, a to i opakovaně, na dobu 

trvání stavu nouze cenu za dodávku plynu sjednanou se zákazníkem tak, aby zvýšení 

ceny dodávky plynu zohledňovalo nejvýše změnu nákladů dodavatele plynu na pořízení 

plynu v době trvání stavu nouze. 

(2) Zvýšení ceny za dodávku plynu je dodavatel plynu povinen uveřejnit na svých 

internetových stránkách. Součástí uveřejnění zvýšení ceny za dodávku plynu a jeho 

oznámení je poučení o právu zákazníka vypovědět závazek podle odstavce 4. Zvýšení 

ceny za dodávku plynu je účinné následující den po uveřejnění změny ceny dodávky 

plynu podle věty první. Platí, že zveřejněním zvýšení ceny za dodávku plynu podle věty 

první je zvýšení ceny za dodávku plynu oznámeno zákazníkovi.  

(3) Dodavatel plynu je povinen oznámit uveřejnění zvýšení ceny za dodávku plynu 

podle odstavce 2 a doložit způsob zohlednění změny nákladů na koupi plynu v době 

trvání stavu nouze ve zvýšených cenách za dodávku plynu Energetickému regulačnímu 

úřadu, a to nejpozději do 3 dnů od uveřejnění zvýšení ceny za dodávku plynu.   

(4) Zákazník je oprávněn vypovědět závazek ze smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne 

uveřejnění zvýšení ceny za dodávku plynu podle odstavce 2 s výpovědní dobou v trvání 

dvou týdnů, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi zákazníka 

dodavateli plynu. Lhůta pro výpověď je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno 

oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy dodavateli plynu.  

(5) Při mimořádném stavu nouze se po dobu jeho trvání ujednání o ceně dodávky plynu 

ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu zákazníkům, nepoužijí. Zákazník je 
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povinen za dodávku plynu zaplatit cenu za zúčtování záporné odchylky navýšenou o 

stálý měsíční plat a marži stanovené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel plynu 

má právo na dobu trvání mimořádného stavu nouze stanovit nebo změnit sjednanou 

nebo jím stanovenou výši záloh na platby za dodávku plynu v míře odpovídající ceně 

za dodávku plynu při mimořádném stavu nouze; ustanovení § 11 odst. 6 se použije 

přiměřeně. Zákazník je povinen po dobu trvání mimořádného stavu nouze hradit zálohy 

na platby za dodávku plynu stanovené dodavatelem plynu. Při mimořádném stavu nouze 

je zákazník oprávněn vypovědět závazek ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka 

plynu, s výpovědní dobou v trvání dvou týdnů, která počíná běžet dnem následujícím 

po doručení výpovědi zákazníka dodavateli plynu. 

(6) Dodavatel plynu je oprávněn oznámit zvýšení ceny za dodávku plynu do jednoho 

měsíce po ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro 

celou plynárenskou soustavu nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li 

současně vyhlášen stav nouze.  

(7) Zvýšení ceny za dodávku plynu podle odstavce 6 je držitel licence povinen 

prokazatelně a adresně oznámit zákazníkovi nejpozději třicátý den přede dnem její 

účinnosti. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny 

a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 9. 

(8) Nebude-li zvýšení ceny plynu oznámeno podle odstavce 7, nevyvolá právní účinky. 

(9) Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny podle odstavce 6, je oprávněn bez postihu 

vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti zvýšení 

ceny, přičemž taková výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni 

účinnosti zvýšení ceny. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o 

výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence.“.“ 

Následující novelizační body se přečíslují. 

7. V čl. I se za novelizační bod 15 (původní novelizační bod 3) vkládá nový novelizační 

bod 16, který zní: 

„16. V § 90 odst. 1 písm. r) zní: 

„r) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo 

plynu podle § 54 odst. 5 nebo § 73f odst. 1 nebo uloženým opatřením obecné povahy 

podle § 73 odst. 9 písm. a) nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle 

§ 88 odst. 3,“.“ 

Následující novelizační body se přečíslují. 

8. V čl. I se za novelizační bod 18 (původní novelizační bod 5) vkládají nové novelizační 

body 19 až 26, které znějí: 

„19. V § 91 odst. 6 písmeno l) zní: 

„l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73f odst. 1 

nebo uloženým opatřením obecné povahy podle § 73 odst. 9 písm. a) nebo § 73d odst. 

6.“. 

20. V § 91 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které 

zní: 
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„r) poruší povinnost vyrábět plyn v nejvyšším možném množství, které výrobna plynu 

nebo těžební plynovod umožňuje dopravit do přepravní nebo distribuční soustavy, podle 

§ 73d odst. 4 písm. e).“ 

21. V § 91 odst. 7 písmeno a) zní: 

„a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3 nebo 

§ 73 odst. 9 písm. b) nebo § 73d odst. 6,“. 

22. V § 91 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které 

zní: 

„t) poruší povinnost zajistit službu přepravy pro vytěžený plyn ze zásobníku plynu podle 

§ 73d odst. 4 písm. c).“ 

23. V § 91 odst. 10 písmeno a) zní: 

„a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3 nebo 

§ 73 odst. 9 písm. c) nebo § 73d odst. 6,“. 

24. V § 91 odst. 10 písmeno j) zní: 

„l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73f odst. 1 

nebo uložené opatřením obecné povahy podle § 73 odst. 9 písm. a) nebo § 73d odst. 6.“. 

25. V § 91 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až 

v), která znějí: 

„s) v rozporu s § 73 odst. 10 neposkytne Správě státních hmotných rezerv nebo osobě, 

která pro ni uskladnění plynu ve státních hmotných rezervách zajišťuje, nevyužitý 

těžební výkon jiných účastníků trhu s plynem, 

t) poruší povinnost těžit plyn ze zásobníků plynu přímo připojených k přepravní 

soustavě v nezbytné výši určené provozovatelem přepravní soustavy podle § 73d odst. 

4 písm. a),  

u) poruší zákaz vtláčení plynu do zásobníku plynu přímo připojeného k přepravní 

soustavě zakázáno stanovený v § 73d odst. 4 písm. d), 

v) stanoví minimální výši těžby účastníka trh s plynem v rozporu s § 73 odst. 5.“. 

26. V § 91 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), 

která znějí: 

„i) zvýší cenu za dodávku plynu sjednanou se zákazníkem v rozporu s § 73h odst. 1, 

j) neoznámí uveřejnění zvýšení ceny za dodávku plynu nebo nedoloží způsob 

zohlednění změny nákladů na koupi plynu v době trvání stavu nouze Energetickému 

regulačnímu úřadu podle § 73h odst. 3.“.“ 

Následující novelizační body se přečíslují. 

9. V čl. I se za novelizační bod 28 (původní novelizační bod 7) vkládají nové novelizační 

body 29 až 31, které znějí: 

„29. V § 91 odst. 15 písmeno a) zní: 
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„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), r) nebo t) nebo odstavci 8,“. 

30. V § 91a odst. 1 písmeno v) zní: 

„v) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo 

plynu podle § 54 odst. 5 nebo § 73f odst. 1 nebo uložené opatřením obecné povahy 

podle § 73 odst. 9 písm. a) nebo § 73d odst. 6 nebo se nepodřídí omezení 

spotřeby tepelné energie podle § 88 odst. 3,“. 

31. V § 96d se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo dále vymáhá ukládáním 

donucovacích pokut splnění povinností nebo zákazů vyplývajících z opatření uloženého 

rozhodnutím ministerstva podle § 73 odst. 9 nebo § 73d odst. 6.“.“ 

10. Čl. II zní: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení s výjimkou 

bodu 3, který nabývá účinnosti 1. července 2023.“ 

11. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 1 vkládá nový novelizační body 2, který, po 

zohlednění nového znění novelizačního bodu 1 (nově vložená ustanovení § 11r až 11u), 

zní: 

„2. Za § 11u se vkládají nové § 11v až 11x, které včetně nadpisu znějí: 

„Příspěvek na úhradu nákladů za teplo 

§ 11v 

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za teplo (dále jen „příspěvek na teplo“) je peněžní 

částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená zákazníkovi na úhradu části jeho 

plateb za teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do 

odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo zákazník v domě 

s byty.  Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající 

teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle 

jiného právního předpisux). V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro 

osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (dále jen „příjemce služeb“). 

(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách 

se příspěvek na teplo nepovažuje za příjem a na náklady na teplo kryté příspěvkem na 

teplo se hledí, jako by byly uhrazeny příjemcem služeb nebo zákazníkem v domácnosti. 

(3) Vláda může nařízením na kalendářní rok nebo jeho část stanovit 

_____________________________________________________________________ 

x) zákon č. 67/2013 Sb, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
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a) výši příspěvku na teplo pro byt nebo rodinný dům, přičemž maximální výše příspěvku 

na teplo nesmí překročit 30 000 Kč; výše příspěvku na teplo může zohlednit uplatnění 

přechodné transformační podpory tepla pro výrobnu tepelné energie podle jiného 

právního předpisu, 

b) termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné 

energie u operátora trhu, 

c) termíny, rozsah a způsob předávání údajů zákazníkem držiteli licence na výrobu nebo 

rozvod tepelné energie a žádosti o příspěvek na teplo,  

d) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi držitelem licence na výrobu nebo 

rozvod tepelné energie a operátorem trhu,  

e) termín podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních 

prostředků na příspěvek na teplo,   

f) termín pro poskytnutí finančních prostředků operátorovi trhu a termíny pro poskytnutí 

platby na zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné 

energie, 

g) rozhodný den, ke kterému zákazník splňuje podmínky pro zohlednění příspěvku na 

teplo, 

h) rozhodný den, od kterého držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 

zohledňuje příspěvek na teplo. 

(4) Příspěvek na teplo, jeho poskytnutí a zohlednění musí být v souladu s podmínkami 

pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie. 

§ 11w 

(1) Zákazník je oprávněn požádat o zohlednění příspěvku na teplo podle § 11v odst. 1 

držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zařízení je připojeno 

jeho odběrné zařízení. Zákazník je povinen požádat o zohlednění příspěvku na teplo a 

předat úplné a pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku držiteli licence na 

výrobu nebo rozvod tepelné energie způsobem a v termínu stanoveném v nařízení vlády. 

Nepožádá-li zákazník o zohlednění příspěvku na teplo nebo nedoloží předané údaje ve 

stanoveném termínu, právo na zohlednění příspěvku na teplo zaniká. Zákazník v domě 

s byty je povinen požádat o zohlednění příspěvku na teplo podle věty první.  

(2) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji tepelné energie 

nebo rozvodnému tepelnému zařízení je připojeno odběrné zařízení zákazníka, u něhož 

má být zohledněn příspěvek na teplo, je povinen se zaregistrovat u operátora trhu a 

předat mu údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku na teplo, které jsou aktuální 

k rozhodnému dni podle § 11v odst. 3 písm. g). Má se za to, že předané údaje jsou 

správné a spolehlivé. 

(3) Operátor trhu je povinen poskytnout držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné 

energie platbu na zohlednění příspěvku na teplo a předat mu údaje nezbytné pro jeho 

zohlednění zákazníkovi, které jsou platné k rozhodnému dni podle § 11v odst. 3 písm. 

g). Má se za to, že předané údaje jsou správné a spolehlivé. Operátor trhu je povinen 

poskytnout příspěvek na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 

před termínem zohlednění příspěvku na teplo ve prospěch zákazníka podle § 11v odst. 

3 písm. h). 
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(4) Operátor trhu má právo na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem, které je 

poskytovatelem příspěvku, na teplo před poskytnutím platby na zohlednění příspěvku 

na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Tyto finanční 

prostředky musí pokrýt celkové náklady na příspěvek na teplo. Ministerstvo poskytne 

finanční prostředky operátorovi trhu na základě jeho žádosti o poskytnutí finančních 

prostředků na příspěvek na teplo pro jednotlivé držitele licence na výrobu nebo rozvod 

tepelné energie. 

 

(5) Operátor trhu je povinen ve spolupráci s ministerstvem vypořádat rozdíl mezi 

přijatými finančními prostředky ze státního rozpočtu a jím poskytnutým příspěvkem na 

teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie bez zbytečného odkladu. 

§ 11x 

(1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie není příjemcem příspěvku na 

teplo a je povinen účtovat o peněžních prostředcích na zohlednění příspěvku na teplo 

odděleně. Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zohlednit 

příspěvek na teplo v nejbližších zálohových platbách zákazníka a nejbližším následném 

vyúčtování, jsou-li zálohové platby uplatňovány, nebo v ostatních případech v 

nejbližším vyúčtování, nejdéle však do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 11v odst. 

3 písm. h). 

(2) Z vyúčtování dodávky tepelné energie musí být zřejmá výše zohledněného 

příspěvku na teplo. Peněžní prostředky na zohlednění příspěvku na teplo nelze zahrnout 

do majetkové podstaty držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie podle 

zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nepodléhají výkonu rozhodnutí a 

exekuci. 

(3) Jestliže v rozporu s předanými údaji dojde k poskytnutí finančních prostředků nebo 

příspěvku na teplo v nesprávné výši, jsou operátor trhu a držitel licence na výrobu nebo 

rozvod tepelné energie povinni vypořádat rozdíl bez zbytečného odkladu.  

(4) V rozsahu zohledněného příspěvku na teplo zaniká dluh zákazníka za dodané teplo. 

Tím není dotčeno právo držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie na 

přerušení dodávek tepla v případě, kdy jsou splněny předpoklady neoprávněného odběru 

podle § 89 a příspěvek nepokrývá jistinu dluhu dotčeného zákazníka. 

(5) Operátor trhu a držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie jsou povinni 

bez zbytečného odkladu vzájemně vypořádat rozdíl mezi přijatými finančními 

prostředky od operátora trhu a zohledněným příspěvkem na teplo zákazníkovi. 

(6) Zákazník v domě s byty je povinen zohlednit příspěvek na teplo příjemci služeb 

nejpozději v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhrazenou 

příjemcem služeb, přičemž pro účely rozúčtování nákladů na služby podle zákona 

upravujícího některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v domě s byty se k zohledněnému příspěvku na teplo 

nepřihlíží. Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku na teplo. 

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se při poskytování příspěvku na teplo a 

vracení neoprávněně uhrazeného příspěvku na teplo právní předpis upravující 
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rozpočtová pravidla, přičemž pro tyto účely je příjemcem příspěvku na teplo zákazník 

v domácnosti nebo zákazník v domě s byty.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

12. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 5 vkládá nový novelizační bod 6, který zní: 

„6. V § 91 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až 

o), která znějí: 

„l) použije příspěvek v rozporu s § 11v odst. 1, 

m) nezaregistruje se u operátora trhu nebo nepředá operátorovi trhu nezbytné údaje 

podle § 11w odst. 2, 

n) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11x odst. 1, 

o) nevypořádá rozdíl podle § 11x odst. 3 nebo nevrátí přeplatek podle § 11x odst. 

3.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

13. V čl. I dosavadní novelizační bod 1 nově zní: 

„1. Za § 11q se vkládají nové § 11r až 11u, které včetně nadpisu znějí: 

„Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn 

§ 11r 

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn (dále jen „příspěvek“) je 

peněžní částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená na úhradu části plateb za 

elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem 

s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty.  

Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající 

elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako 

poskytovatel služeb podle jiného právního předpisux) nebo dodavatel tepelné energie, 

který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V případě 

zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely 

bydlení (dále jen „příjemce služeb“). 

(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách 

se příspěvek nepovažuje za příjem a na náklady na elektřinu a zemní plyn kryté 

příspěvkem se hledí, jako by byly uhrazeny zákazníkem v domácnosti nebo v případě 

elektřiny nebo zemního plynu odebíraného na poskytování služeb v domě s byty 

příjemcem služeb. 

 

____________________________ 

x) zákon č. 67/2013 Sb, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
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(3) Vláda může nařízením na kalendářní rok nebo jeho část stanovit 

a) kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a zákazníků v domě s byty, u 

kterých se příspěvek zohledňuje, specifikovaných distribuční sazbou 

v elektroenergetice a plánovanou roční spotřebou v plynárenství, výší spotřeby 

v odběrném místě nebo kritérii zohledňujícími úspory energie u zákazníka, 

b) výši příspěvku na jednotlivá odběrná místa zákazníků, u kterých se příspěvek 

zohledňuje, přičemž maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo pro 

elektřinu nebo plyn zákazníka v domácnosti a na byt v domě s byty nesmí překročit 

30 000 Kč, 

c) rozhodný den, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti, a rozhodný den, 

ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty splňují podmínky pro zohlednění 

příspěvku, 

d) rozhodný den, od kterého obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem 

zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti, a rozhodný den, od kterého obchodník s 

elektřinou nebo obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zákazníka v domě s byty, 

e) termín podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních 

prostředků na příspěvek poskytovaný obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s 

plynem, 

f) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi provozovatelem distribuční soustavy 

a operátorem trhu a mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo 

obchodníkem s plynem, 

g) termíny pro poskytnutí finančních prostředků operátorovi trhu a termíny pro 

poskytnutí platby na zohlednění příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo 

obchodníkovi s plynem, 

h) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem v domě s byty a 

provozovatelem distribuční soustavy. 

(4) Příspěvek, jeho poskytnutí a zohlednění musí být v souladu s podmínkami 

pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie. 

§ 11s 

(1) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno zařízení zákazníka, 

u něhož má být zohledněn příspěvek, je povinen předat operátorovi trhu údaje nezbytné 

pro poskytnutí příspěvku obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem. 

Provozovatel distribuční soustavy je povinen uchovávat údaje obdržené od zákazníka 

po dobu 5 let. Provozovatel distribuční soustavy předá údaje, které jsou aktuální k 

rozhodnému dni podle § 11r odst. 3 písm. c).  Má se za to, že předané údaje jsou správné 

a spolehlivé.   

(2) Operátor trhu je povinen zpracovat a předat obchodníkovi s elektřinou nebo 

obchodníkovi s plynem údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku, které jsou platné k 

rozhodnému dni podle § 11r odst. 3 písm. c). Má se za to, že předané údaje jsou správné 

a spolehlivé. 
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(3) Operátor trhu je povinen poskytnout obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi 

s plynem platbu na zohlednění příspěvku před rozhodným dnem pro jeho zohlednění 

podle § 11r odst. 3 písm. d). 

(4) Operátor trhu má právo na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem, které je 

poskytovatelem příspěvku, před poskytnutím platby na zohlednění příspěvku 

obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem. Tyto finanční prostředky musí 

pokrýt celkové náklady na příspěvek. Ministerstvo poskytne finanční prostředky 

operátorovi trhu na základě jeho žádosti o poskytnutí finančních prostředků na 

příspěvek pro jednotlivé obchodníky.  

(5) Operátor trhu je povinen ve spolupráci s ministerstvem vypořádat rozdíl mezi 

přijatými finančními prostředky ze státního rozpočtu a jím poskytnutým příspěvkem 

obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem bez zbytečného odkladu. 

§ 11t 

(1) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem nejsou příjemci příspěvku a jsou 

povinni účtovat o peněžních prostředcích na zohlednění příspěvku odděleně. Obchodník 

s elektřinou a obchodník s plynem jsou povinni zohlednit příspěvek v nejbližších 

zálohových platbách zákazníka a nejbližším následném vyúčtování, jsou-li zálohové 

platby uplatňovány, nebo v ostatních případech v nejbližším vyúčtování, nejdéle však 

do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 11r odst. 3 písm. d). 

(2) Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku. Peněžní 

prostředky na zohlednění příspěvku nelze zahrnout do majetkové podstaty obchodníka 

s elektřinou nebo obchodníka s plynem podle zákona upravujícího úpadek a způsoby 

jeho řešení a nepodléhají výkonu rozhodnutí a exekuci. 

(3) Obchodník s elektřinou a obchodník s plynem jsou povinni na svých internetových 

stránkách uveřejnit informace o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků. 

(4) Jestliže v rozporu s předanými údaji dojde k poskytnutí finančních prostředků nebo 

příspěvku v nesprávné výši, jsou operátor trhu, obchodník s elektřinou a obchodník s 

plynem povinni vypořádat rozdíl bez zbytečného odkladu.  

(5) Operátor trhu a obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem jsou povinni bez 

zbytečného odkladu vzájemně vypořádat rozdíl mezi přijatými finančními prostředky 

od operátora trhu a zohledněným příspěvkem zákazníkovi v domácnosti nebo 

zákazníkovi v domě s byty. 

(6) V rozsahu zohledněného příspěvku zaniká dluh zákazníka za dodanou elektřinu nebo 

plyn. Tím není dotčeno právo obchodníka s elektřinou a obchodníka s plynem na 

přerušení distribuce elektřiny nebo plynu v případě, kdy jsou splněny předpoklady 

neoprávněného odběru podle § 51 nebo 74 a příspěvek nepokrývá jistinu dluhu 

dotčeného zákazníka. 

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se při poskytování příspěvku a vracení 

neoprávněně uhrazeného příspěvku právní předpis upravující rozpočtová pravidla, 

přičemž pro tyto účely je příjemcem příspěvku zákazník v domácnosti nebo zákazník 

v domě s byty. 

§ 11u 
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(1) Zákazník v domě s byty je povinen předat provozovateli distribuční soustavy, 

k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje nezbytné 

pro zohlednění příspěvku. Nepředá-li zákazník údaje ve stanoveném termínu, právo na 

zohlednění příspěvku zaniká.  

(2) Zákazník v domě s byty je povinen zohlednit příspěvek příjemci služeb nejpozději 

v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhrazenou příjemcem služeb, 

přičemž pro účely rozúčtování nákladů na služby podle zákona upravujícího některé 

otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty se k zohledněnému příspěvku nepřihlíží. Z vyúčtování služeb 

musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku. 

(3) Zákazník v domě s byty má pro účel vytápění nebo společnou přípravu teplé vody 

pro byty v domě právo buď na zohlednění příspěvku podle § 11r, nebo na zohlednění 

příspěvku na teplo podle § 11v. Byl-li zákazníkovi v domě s byty pro daný dům 

zohledněn příspěvek podle § 11r, nemá nárok na příspěvek a nesmí tento zákazník podat 

žádost na příspěvek na teplo podle § 11w odst. 1 pro tento dům pro daný kalendářní rok 

nebo jeho část, na kterou se příspěvek vztahuje.“.“. 

14. V čl. I dosavadní novelizační bod 4 nově zní: 

„4. V § 91 odst. 4 a 9 písmeno b) zní: 

„b) neinformuje operátora trhu podle § 12c odst. 3, nepředá operátorovi trhu nezbytné 

údaje podle § 11s odst. 1, neuchovává údaje podle § 11s odst. 1 nebo nepředá dodavateli 

poslední instance některý z údajů podle § 12c odst. 3,“.“. 

15. V čl. I dosavadní novelizační bod 5 nově zní: 

„5. V § 91 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), 

která znějí: 

„g) použije příspěvek v rozporu s § 11r odst. 1, 

h) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11t odst. 1, 

i) neuveřejní informaci o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků podle § 11t 

odst. 3, 

j) nevypořádá rozdíl podle § 11t odst. 4.“.“. 

16. V čl. I dosavadní novelizační bod 6 nově zní: 

„6. V § 91 se na konci textu odstavce 13 doplňují slova „nebo § 11s odst. 2 nebo 3 nebo 

§ 11t odst. 5 nebo § 11w odst. 3 nebo § 11x odst. 3 nebo 5“.“. 

17. V čl. I dosavadní novelizační bod 7 nově zní: 

„7. V § 91 odstavec 14 zní: 

„(14) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí přestupku tím, že 

a) neuskladní v zásobníku plynu ve stanovený časový úsek minimální požadované 

množství plynu v rozporu s § 60d odst. 3, 
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b) použije příspěvek v rozporu s § 11r odst. 1, 

c) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11t odst. 1, 

d) neuveřejní informaci o výši příspěvku pro jednotlivé kategorie zákazníků podle § 11t 

odst. 3, 

e) nevypořádá rozdíl podle § 11t odst. 4“.“. 

18. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 3 vkládají nové novelizační body 4 a 5, které 

znějí: 

„4. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), 

která znějí: 

„l) jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění 

příspěvku podle § 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší některou z povinností 

uvedenou v § 11u odst. 2 nebo 3 nebo v § 11x odst. 6, 

m) jako zákazník poruší povinnost uvedenou v § 11w odst. 1.“. 

5. V § 90 odst. 4 se slova „e) až j)“ nahrazují slovy „e) až j), l) nebo m)“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

19. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 7 vkládá nový novelizační bod 8, který zní: 

„8. V § 91a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), 

které zní: 

„i) jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění 

příspěvku podle § 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší některou z povinností 

uvedenou v § 11u odst. 2 nebo 3, § 11w odst. 1 nebo v § 11x odst. 6.“.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

V .  zmo cňu j e  zpravodaje výboru, aby 

 s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, 

 ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl 

příslušné legislativně technické úpravy. 

    Marek NOVÁK v. r.   Ivan ADAMEC v. r.   

      ověřovatel výboru  předseda a zpravodaj výboru
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Pozměňovací návrh poslance Karla Havlíčka 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

(sněmovní tisk 259) 
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Navrhovaná úprava: 

 

1. Za novelizační bod 1 se vkládá nový novelizační bod 2, který zní: 

V § 16 odst. 2 se na konec odstavce doplňuje písmeno f), které zní:  

„f) v době energetické krize může vyhláškou stanovit způsob stanovování, 

případně výši cen v elektroenergetice.“. 

 

2. Za nový novelizační bod 2 se vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

V § 17 odst. 7 se za písmeno v) doplňuje nové písmeno w), které zní:  

„w) vyhlašuje stav energetické krize.“ 

 

3. Za nový novelizační bod 3 se vkládá nový novelizační bod 4, který zní: 

Za § 54 se vkládá nový § 55, který zní: 

„§ 55 Stav energetické krize 

(1) Stavem energetické krize se rozumí stav, kdy je v důsledku stoupajících cen 

energie ekonomicky nebo sociálně ohrožená podstatná část zákazníků. 

(2) O vyhlášení stavu energetické krize rozhoduje Energetický regulační úřad. 

Energetický regulační úřad vyhlášení stavu energetické krize zveřejňuje na 

své úřední desce. Vyhlášení stavu energetické krize nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění na úřední desce Energetického regulačního úřadu nebo 

pozdějším okamžikem stanoveným Energetickým regulačním úřadem ve 

vyhlášení stavu energetické krize.   

(3) V době stavu energetické krize se nepoužijí ustanovení o způsobu 

stanovování, případně výše cen v elektroenergetice. 

(4) V době stavu energetické krize Ministerstvo průmyslu a obchodu může 

vyhláškou stanovit způsob stanovování, případně výši cen 

v elektroenergetice. 

(5) Energetický regulační úřad stav energetické krize zruší, pokud pominuly 

důvody, pro které jej vyhlásil.“ 

Ostatní novelizační body se přečíslují.  
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Odůvodnění: 

Cílem návrhu je umožnit Ministerstvu průmyslu zastropovat ceny energií. V České 

republice je nyní regulována cena za přenos a distribuci energie, cílem pozměňovacího 

návrhu je umožnit také regulaci ceny komodity samotné. Zavádí tzv. Stav energetické 

krize, který je definován jako socioekonomické ohrožení podstatné části zákazníků 

v důsledku prudce stoupajících cen energií. Stav energetické krize bude vyhlašovat 

Energetický regulační úřad. Během tohoto stavu se neuplatní běžná regulace cen 

energií, ale MPO bude moci ceny regulovat dle potřeby. Důvodem předložení 

pozměňovacího návrhu je liknavost a neefektivita české vlády v řešení prudce 

rostoucích cen energie v České republice. Vláda reaguje na prudký nárůst cen 

zmateným návrhem na zavedení podpory pro domácnosti. Tento návrh však nejen, že 

přichází pozdě, ale zejména je zmatečný a nedostatečný. Není jasné, jakou podporu 

domácnosti dostanou a pohybují se tak v nejistotě, která s rostoucími cenami a dalšími 

problémy bude pravděpodobně jen eskalovat.  

 

Dá se předpokládat, že podpora vlády bude zcela nedostatečná – při zavedení podpory 

v navrženém znění hrozí, že občané podporu vůbec nepocítí. Již v únoru přitom 

slovenská vláda zavedla zastropování cen za elektřinu. Díky němu budou Slovenské 

elektrárne domácnostem dodávat až do roku 2024 elektřinu, u níž regulovaná složka 

vyjde na 1490 Kč za MWh. Oproti tomu v české republice ČEZ poskytuje elektřinu 

v nejběžnějším tarifu pro domácnosti (D02d) za 6025 Kč za MWh a od srpna za 7381 

Kč. To je víc než pětrát vyšší cena než na Slovensku, kde k zastropování cen došlo. 

Zastropení maximální ceny energií má být výjimečným nástrojem využívaným 

Ministerstvem průmyslu právě v situacích jako je prudké zvyšování cen, které české 

domácnosti nebudou schopné pokrýt. Návrh předpokládá včasnou notifikaci Evropské 

komisi.  
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Úplné znění: 

Platné znění dotčených částí zákona č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), s vyznačenými změnami. 

§ 16 

Působnost ministerstva 

(1) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetická odvětví2) 

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných 

plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona, 

b) zpracovává a zveřejňuje státní energetickou koncepci a integrovaný vnitrostátní plán 

v oblasti energetiky a klimatu České republiky a navrhuje jejich změny, 

c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, 

d) informuje Komisi o 

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a 

ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, 

2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě 

ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; 

informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, 

3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během 

předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce, 

4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 

5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, 

6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o 

primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby 

elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z 

kombinované výroby elektřiny a tepla s nízkou účinností ve vztahu k celkovým 

kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, kapacit kombinované výroby elektřiny a tepla, 

paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a výroby tepla a kapacit soustav 

zásobování tepelnou energií a chlazení ve vztahu k celkové výrobě a kapacitám pro 

teplo a elektřinu a úspor primární energie dosažených uplatňováním kombinované 

výroby elektřiny a tepla, 

7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a 

předpokládanou poptávku po elektřině, 

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, 

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let, 

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne 

informování Komise, 

11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, 

které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity 

během následujících 5 nebo více kalendářních let, 

12. investičních projektech do energetické infrastruktury, 

13. opatřeních k řešení nedostatku zdrojů pro výrobu elektřiny v České republice, 

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové 

skladovací kapacity zásobníku plynu, 

f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost 

připojení výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické 

palivové zdroje, do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární 

energie nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f2114353
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g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu, 

zásadám územního rozvoje a územnímu plánu, 

h) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi, 

i) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti 

elektroenergetiky a plynárenství, 

j) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění 

podpory regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých 

dodávek elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení, 

k) sleduje 

1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské 

soustavy a přezkoumává dosažené výsledky, 

2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu, 

3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a 

teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho 

následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení 

a ohrožení celistvosti energetických soustav, 

l) vydává vyjádření k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k desetiletému 

plánu rozvoje přepravní soustavy, 

m) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace 

a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti, 

n) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické sítě30), 

o) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 

energie včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi, 

p) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o 

statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného 

projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení 

závazného cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich 

předkládání Komisi a spolupracujícímu státu, 

q) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z 

podporovaných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 

r) vypracovává zprávy a ve stanovených termínech je předkládá Komisi, 

s) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby 

elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů, 

t) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich 

výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 

u) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, 

v) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska 

u staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy 

plynu, staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 

w) vykonává působnost České republiky při mezinárodní pomoci v krizových situacích 

v plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího opatření 

na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21). 

(2) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetická odvětví2) dále 

a) přijímá nebo podává sousedním členským státům Evropské unie žádosti o 

mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f4310373
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f5637046
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f4310373
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f2114353
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b) přejímá nebo předává sousedním členským státům Evropské unie a účastníkům trhu 

s plynem za úplatu plyn poskytnutý při mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem, 

c) rozhoduje o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní 

soustavy a o určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, a době vyhrazení 

zásobníku plynu a na základě závazného stanoviska Energetického regulačního úřadu i 

o ceně za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo o způsobu jejího určení, jakož 

i o způsobu nákupu a prodeje plynu, 

d) vykonává působnost členského státu Evropské unie a je příslušným orgánem podle 

nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky48); provozní úkoly týkající 

se plánování rizikové připravenosti a řízení rizik, stanovené v tomto nařízení, může 

ministerstvo přenést na provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční 

soustavy, 

e) vykonává působnost členského státu Evropské unie a plní úkoly v oblasti energetiky 

vyplývající pro něj z nařízení o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu54). 

f) v době energetické krize může vyhláškou stanovit způsob stanovování, případně výši 

cen v elektroenergetice. 

§ 17 

Energetický regulační úřad a jeho působnost 

(1) Zřizuje se Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v 

energetických odvětvích se samostatnou kapitolou státního rozpočtu České republiky. 

(2) Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava. 

(3) Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a řídí se 

pouze zákony a ostatními právními předpisy. Energetický regulační úřad nesmí při 

výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, 

Parlamentu České republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci 

nebo fyzické nebo právnické osoby. Energetický regulační úřad postupuje tak, aby byla 

zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. 

(4) Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků a 

spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti Energetického regulačního úřadu 

je regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon 

dohledu nad trhy v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, podpora 

biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a 

spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií a 

ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. 

Energetický regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu 

a je příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou2a) a Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním 

soustavám2b), Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačním orgánem podle 

Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21). 

(5) Energetický regulační úřad v mezích své působnosti podporuje rozvoj vnitřního trhu 

s elektřinou a plynem v rámci Evropské unie a rozvoj regionálních trhů s energií, ve 

spolupráci s regulačními orgány dalších členských států podporuje koordinované 

přidělování přeshraničních kapacit, koordinaci tvorby pravidel provozování 

přenosových soustav v elektroenergetice a přepravních soustav v plynárenství. 

(6) Energetický regulační úřad rozhoduje o 

a) udělení, změně, prodloužení nebo zrušení licence, 

b) uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f7278006
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f7297862
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f4307253
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f4308457
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f4310373
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c) uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro 

výkon povinnosti dodávek nad rámec licence, 

d) regulaci cen podle tohoto zákona, zákona o cenách a přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb 

pro zemní plyn49), 

e) dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle § 61a, 

f) dočasném omezení povinnosti přístupu pro nové plynové zařízení a schválení 

pravidel pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení kapacity nového 

plynového zařízení podle § 67a, 

g) udělení nebo zrušení certifikátu nezávislosti, 

h) uznání oprávnění k podnikání zahraniční osoby v České republice podle § 7a. 

(7) Energetický regulační úřad dále 

a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo 

mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení 

dodávek nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného 

odběru nebo neoprávněné distribuce, 

b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí nebo mezi 

držitelem licence a zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak 

byla k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického 

regulačního úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení, 

c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční 

soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů 

o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci 

elektřiny nebo plynu, 

d) rozhoduje spory jejichž předmětem je určení výše náhrady při dispečerském řízení 

výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 6, 

e) na návrh spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro 

spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje 

1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž 

předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, 

2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je 

dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, 

a kdy se tak stalo, 

f) vykonává dozor v energetických odvětvích v rozsahu podle § 18 a dozor nad 

dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti 

podnikání v energetických odvětvích, 

g) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla 

provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora 

trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku plynu a Řád 

provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

h) provádí šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a v případě 

zjištění nedostatků ukládá opatření k zajištění řádného fungování těchto trhů, 

i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý plán rozvoje 

přepravní soustavy, 

j) monitoruje 

1. uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s 

elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, omezujících nebo vylučujících práva 

spotřebitele, 

2. technickou spolupráci mezi provozovateli přenosových nebo přepravních soustav v 

Evropské unii a ve vztahu k třetím zemím, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458#f7278017
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3. stav hospodářské soutěže na velkoobchodním a maloobchodním trhu s elektřinou a 

s plynem, 

k) monitoruje a prověřuje podmínky přístupu k zásobníkům plynu a souvisejícím 

službám, 

l) zveřejňuje doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro domácnosti, 

m) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických 

odvětvích a roční a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

n) zveřejňuje přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich srovnání, a to v členění 

podle lokalit a technických parametrů výroby a rozvodu tepelné energie, 

o) spolupracuje s regulačními orgány dalších členských států a Agenturou, konzultuje 

s nimi připravovaná rozhodnutí týkající se přeshraniční a regionální spolupráce a 

poskytuje jim informace a jinou nezbytnou součinnost pro plnění jejich úkolů, 

p) spolupracuje s Komisí a Agenturou, s ministerstvem a jinými správními úřady, 

q) spolupracuje s občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami založenými 

za účelem ochrany práv spotřebitelů energií, 

r) vyžaduje stanovisko Agentury nebo podává podnět Komisi k přezkoumání 

rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států Evropské unie, má-li za to, že 

rozhodnutí jiného regulačního orgánu členského státu Evropské unie není v souladu s 

předpisy Evropské unie22) v oblasti vnitřního trhu s elektřinou nebo s plynem, 

s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v elektroenergetice 

a plynárenství, 

t) zapisuje žadatele do registru zprostředkovatelů, 

u) vydává závazné stanovisko o ceně za využívání vyhrazeného zásobníku plynu nebo 

o způsobu jejího určení, jakož i o způsobu nákupu a prodeje plynu, 

v) na návrh spotřebitele řeší spory o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování 

v energetických odvětvích, 

w) vyhlašuje stav energetické krize. 

 

(8) Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, Energetický regulační úřad dále 

a) sleduje poskytování informací mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními 

osobami, které jsou součástí téhož koncernu, za účelem zjištění, zda provozovatel 

přepravní soustavy plní povinnosti nezávislého provozovatele přepravní soustavy, 

b) sleduje smluvní vztahy mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními 

osobami, které jsou součástí téhož koncernu, včetně průběhu jejich plnění, a vyžaduje 

záznamy o těchto vztazích, 

c) rozhoduje spory mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními osobami, které 

jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, pokud se spor 

týká povinností uložených tímto zákonem, 

d) provádí šetření v objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které 

provozovatel přepravní soustavy a ostatní osoby, které jsou součástí téhož koncernu, 

užívají při své podnikatelské činnosti (dále jen „obchodní prostory“), 

e) schvaluje uzavírání smluv mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními 

osobami, které jsou součástí téhož koncernu, 

f) uděluje souhlas s poskytováním služeb provozovatelem přepravní soustavy jiné 

osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, 

g) schvaluje po jednání valné hromady jmenování, volbu a odvolání člena statutárního 

orgánu a člena dozorčí rady nebo správní rady provozovatele přepravní soustavy a 

schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo člena 
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dozorčí rady nebo správní rady a jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu 

funkce člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady, a jejich 

změny, 

h) schvaluje jmenování nebo jiné ustanovení do funkce a odvolání nebo jiné předčasné 

ukončení výkonu funkce auditora programu rovného zacházení nezávislého 

provozovatele přepravní soustavy (dále jen „auditor programu“) a schvaluje uzavření, 

změnu nebo ukončení smlouvy, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora 

programu, nebo smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní vztah auditora programu, 

i) schvaluje program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy, 

j) konzultuje desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy a posuzuje jeho soulad s 

uplatněnými požadavky na realizaci investic do přepravní soustavy a s plánem rozvoje 

soustavy pro celou Evropskou unii, 

k) rozhoduje o nařízení změny nebo odstranění vad desetiletého plánu rozvoje 

přepravní soustavy a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, 

l) sleduje a vyhodnocuje provádění desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a 

rozhoduje o uložení opatření k uskutečnění investic do přepravní soustavy. 

(9) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, ve kterém 

uveřejňuje cenová rozhodnutí a metodiku cenové regulace. Energetický regulační úřad 

zveřejňuje Energetický regulační věstník na portálu veřejné správy. Dnem zveřejnění v 

Energetickém regulačním věstníku je den vydání příslušné částky Energetického 

regulačního věstníku. 

(10) Energetický regulační úřad předkládá jednou ročně Parlamentu České republiky, 

vládě, Komisi a Agentuře zprávu o své činnosti a hospodaření. Ve zprávě o činnosti a 

hospodaření Energetický regulační úřad uvede rovněž opatření přijatá při výkonu 

činností Energetického regulačního úřadu a dosažené výsledky, výsledky posouzení 

souladu plánů rozvoje přenosové soustavy a plánů rozvoje přepravní soustavy s plány 

rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii podle Nařízení o podmínkách přístupu do 

sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a Nařízení o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním soustavám a výsledky provedených šetření týkajících se 

fungování trhů s elektřinou a s plynem. Zprávu o své činnosti Energetický regulační 

úřad zveřejní. Energetický regulační úřad předává jednou ročně Komisi národní zprávu 

o stavu elektroenergetiky a plynárenství, kterou současně zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v elektroenergetice, 

související službu v plynárenství, cenu za službu přeshraničního využití zásobníku 

plynu49) 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 nebo obstarávaných 

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. Energetický 

regulační úřad je oprávněn rozhodnout o tom, že cenu za uskladňování plynu v 

zásobnících plynu přímo připojených do přepravní soustavy nestanoví, pokud na trhu 
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se službou uskladňování plynu dojde k takovým změnám, pro které pominou důvody 

pro regulaci ceny služby uskladňování plynu. 

(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo osoba v jiném 

právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „zaměstnanec 

Energetického regulačního úřadu“), na jehož základě vykonává pro Energetický 

regulační úřad činnost, při níž se dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat 

mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k 

Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže tyto osoby 

podávají o takových skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním 

řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu 

podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není 

poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, regulačním orgánům členských 

států, ministerstvu, jiným správním orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich 

působnosti nebo povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V 

takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany chráněných 

informací jako předávající. 

(14) Energetický regulační úřad předává ministerstvu a Státní energetické inspekci 

informace a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti. 

 

 

„§ 55 Stav energetické krize 

1) Stavem energetické krize se rozumí stav, kdy je v důsledku stoupajících cen energie 

ekonomicky nebo sociálně ohrožená podstatná část zákazníků. 

2) O vyhlášení stavu energetické krize rozhoduje Energetický regulační úřad. 

Energetický regulační úřad vyhlášení stavu energetické krize zveřejňuje na své 

úřední desce. Vyhlášení stavu energetické krize nabývá účinnosti dnem zveřejnění 

na úřední desce Energetického regulačního úřadu nebo pozdějším okamžikem 

stanoveným Energetickým regulačním úřadem ve vyhlášení stavu energetické 

krize.   

3) V době stavu energetické krize se nepoužijí ustanovení o způsobu stanovování, 

případně výše cen v elektroenergetice. 

4) V době stavu energetické krize Ministerstvo průmyslu a obchodu může vyhláškou 

stanovit způsob stanovování, případně výši cen v elektroenergetice. 

5) Energetický regulační úřad stav energetické krize zruší, pokud pominuly důvody, 

pro které jej vyhlásil.“ 
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