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Vládní návrh

na vydání

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, a o změně některých zákonů
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ZÁKON
ze dne ….. 2008,
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 o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna energetického zákona
Čl. 1
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 zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb.,
zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb. se mění takto:
1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 a č. 1a zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň
navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje podmínky
podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou
elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických
a právnických osob s tím spojené.
____________________________
1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro
vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro
vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované
výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním
energetickém trhu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/67/ES o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu.

-3Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti
u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady
93/76/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení
dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.
1a
) Nařízení (ES) č. 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003
o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.“.
CELEX: 32005L0089, 32006L0032, 32003L0054, 32003L0055, 32003R1228, 32004L0008,
32004L0067, 32005R1775

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 1b se označují jako poznámky pod čarou č. 1b a
1c, a to včetně odkazu na tyto poznámky pod čarou.
2.

V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) energetickou službou činnosti, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti a k
úsporám primární energie,
CELEX: 32006L0032

b) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci elektřiny, distribuci
plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává licencovanou činnost,
c) zvýšením energetické účinnosti nárůst energetické účinnosti u konečného uživatele
v důsledku technologických či ekonomických změn,
CELEX: 32006L0032

d) úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby
před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm,
při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují,
CELEX: 32006L0032

e) poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje
energetické služby nebo nabízí jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti
zařízení uživatele, či v rámci jeho budovy a nese při tom jistou míru finančního
rizika.“.
CELEX: 32006L0032

3.

V § 2 odst. 2 písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 1b znějí:
„a) v elektroenergetice
1. decentrální výrobou výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než
přenosové soustavy,
2.

distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV,
s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí
přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22
kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České
republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu,

-43.

druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický
potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při
uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo
odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné
hospodářské činnosti,

4.

elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo
přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo
distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení,

5.

elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje
transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně
prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu,

6.

elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos,
transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení,
a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky, a to na území České republiky,

7.

kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii
elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom
výrobním zařízení,

8.

měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených
hodnot,

9.

odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho
zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka
elektřiny,

10. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny
v daném časovém úseku,
11. podpůrnými službami činnosti fyzických či 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,
12. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena
k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není
elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo
elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce
elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a není vlastněno
provozovatelem distribuční soustavy,
13. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV
a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování
přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České
republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů
měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
14. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na
vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná provozovatelem
přenosové soustavy v zahraničí,

-515. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou operátor trhu na
základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání
odchylek,
16. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové soustavy pro zajištění
spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na provoz v rámci
propojených elektrizačních soustav,
17. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh spotřeby elektřiny
u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek,
18. vertikálně integrovaným podnikatelem podnikatel, který je držitelem alespoň jedné
z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na
výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou, nebo skupina podnikatelů, pokud jejich
vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských
společenství1b) a jsou držiteli alespoň jedné z licencí na přenos elektřiny nebo
distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu elektřiny nebo obchod
s elektřinou,
19. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií vypořádaný
a organizovaný operátorem trhu v součinnosti s provozovatelem přenosové soustavy,
20. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým
zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která
nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává,
CELEX: 32006L0032

b) v plynárenství
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých
a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele
distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí
a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní
techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuční
soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která
odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,
3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených
hodnot,
4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho
zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením,
5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu
včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení,
6. odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů plynu v daném
obchodním dni,
7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu,
distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky
a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních
systémů, které slouží k provozování těchto zařízení,

-68. plynárenským zařízením plynové zařízení provozované držitelem licence na přepravu
plynu, držitelem licence na distribuci plynu nebo držitelem licence na uskladňování
plynu,
9. plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn,
bioplyn, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou používány pro pohon motorových
vozidel,
10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou
a přímé a těžební plynovody,
11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy
a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného
plynového zařízení,
12. plynovým zařízením zařízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu,
zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací,
kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé
plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody a odběrná plynová zařízení
a související technologická zařízení,
13. podzemním zásobníkem plynu plynové zařízení, včetně souvisejících
technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení
k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, sloužící
k uskladňování plynu; podzemní zásobník plynu je zřizován a provozován ve
veřejném zájmu,
14. právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy
s provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo
provozovatelem podzemního zásobníku plynu o zajištění příslušné licencované
činnosti podle tohoto zákona,
15. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů
a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí
a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní
techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí,
na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní
soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,
16. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu zákazníkovi,
a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka,
17. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 % celkové
roční spotřeby plynu v České republice,
18. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v nemovitosti
vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům v této nemovitosti,
19. subjektem zúčtování účastník trhu s plynem, pro kterého operátor trhu na základě
smlouvy o zúčtování odchylek provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání
odchylek,
20. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a techniky
v odvětví plynárenství,
21. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní soustavě nebo
distribuční soustavě,

-722. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení uvedený v technických
normách nebo technických pravidlech,
23. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh spotřeby plynu
u zákazníků, jejichž odběrná místa nejsou vybavena průběhovým měřením,
používaný pro vyhodnocování spotřeby,
24. vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel, který je držitelem
alespoň jedné z licencí na přepravu plynu, uskladňování nebo distribuci plynu
a zároveň alespoň jedné z licencí na výrobu plynu nebo obchod s plynem, nebo
skupina podnikatelů, jejichž vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému
předpisu Evropských společenství1b) a kteří vykonávají alespoň jednu z činností
přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň jednu z činností
výroba plynu nebo obchod s plynem,
25. volnou kapacitou rozdíl mezi technickou kapacitou přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu
a souhrnem všech smluvně zajišťovaných kapacit v daném časovém období při
dodržení smluvních tlaků a kapacit nezbytných pro příslušného držitele licence
k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného plynárenského zařízení,
26. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající plyn odběrným plynovým
zařízením, které je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k těžebnímu
plynovodu, která odebraný plyn pouze spotřebovává nebo přeúčtovává.
CELEX:32006L0032

______________________________
1b

) Čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole
spojování podniků.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1b a 1c se označují jako poznámky pod čarou č. 1c a
1d, a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.
4.

V § 2 odst. 2 písm. c) body 10 až 12 znějí:
„10. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené
tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a domovními předávacími stanicemi;
odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,
11. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným odběrným
tepelným zařízením,
12. užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla
sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo
k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu
zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou
energii.“.

5.

V § 2 odst. 2 písm. c) se body 13 až 17 zrušují.

6.

V § 3 odst. 1 se slova „operátora trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „operátora trhu“.

-87.

V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek
stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence
udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence podle tohoto zákona se nevyžaduje
na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého,
degazačního a generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud
se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných
míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku konečným spotřebitelům jedním
odběrným tepelným zařízením ze zdroje tepelné energie umístěného v tomtéž objektu.
Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel
poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické
osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického,
plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo
tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem
a nejedná se o podnikání. V případě elektrických zařízení je rozúčtování možné pouze
u zařízení do napětí 52 kV včetně.“.

8.

V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „s elektřinou“ zrušují.

9.

V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „s elektřinou“ zrušují.

10.

V § 5 odst. 1 písm. a) se číslo „21“ nahrazuje číslem „18“.

11.

V § 5 odst. 3 větě první se slova „a že touto činností nedojde k ohrožení života a zdraví
osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí“ zrušují a věta poslední se
nahrazuje větou „Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o licenci na
výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nižší než
200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud bude instalovaný
tepelný výkon zdroje tepelné energie nižší než 1 MW.“.

12.

V § 5 odst. 4 se z písmene c) slova „pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.“
přesunují na samostatný řádek jako společné ustanovení pro písmena a) až c).

13.

V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo „podnikáním“ nahrazuje slovy „předmětem podnikání
v energetice.“ a slova „, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.“ se zrušují.

14.

V § 5 odst. 5 větě druhé se za slovo „výkonu“ vkládá slovo „výrobny“, slova „20 kWe“
se nahrazují slovy „20 kW“ a věta poslední se zrušuje.

15.

V § 5 odst. 6 se slova „současné i budoucí“ zrušují.
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V § 5 se odstavce 7až 9 zrušují.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 7.

17.

V § 7 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem,
a odpovědného zástupce, výpis z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný
doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy
osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců;
nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před
příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší
než 6 měsíců,“.

18.

V § 7 odst. 4 písm. a) se slova „originál nebo ověřená“ zrušují a v § 7 odst. 4 písm. b) se
slova „originál nebo ověřená kopie výpisu“ nahrazují slovy „výpis“.

19.

V § 7 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou
č. 1d znějí:
„(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá
podle zvláštního právního předpisu1d) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě,
a to prostřednictvím veřejných datových sítí.
(6) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání finančních předpokladů, že
žadatel nemá evidovány nedoplatky na daních, poplatcích, cle nebo nedoplatky na
pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
vyžádá od finančního orgánu, orgánu správy sociálního zabezpečení a orgánu celní
správy vydání dokladů nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému veřejné
správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o udělení licence nebo žádosti o změnu
rozhodnutí o udělení licence nepřipojil.
(7) Žádost o vydání dokladů se předává v elektronické podobě a to prostřednictvím
veřejných datových sítí. Finanční orgán, orgán správy sociálního zabezpečení a orgán
celní správy vydají vyžádané doklady do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
(8) Byla-li licence zrušena podle § 10 odst. 2 písm. b) nebo c) tohoto zákona, lze licenci
pro podnikání v témže odvětví takové osobě udělit nejdříve po uplynutí 3 let od právní
moci rozhodnutí o zrušení licence.
______________________________
1d

) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 9 a 10.

- 10 20.

V § 7 se odstavec 9 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

21.

V § 8 odst. 1 větě první se slovo „posouzení“ a věta druhá a třetí zrušují.

22.

V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „je-li zapsána v obchodním rejstříku;“ nahrazují slovy
„zapisuje-li se do obchodního rejstříku;“.

23.

V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:
„(4) Vyžádá-li si Energetický regulační úřad u orgánu státní správy nebo od Rejstříku

trestů potvrzení nebo jiný doklad podle § 7 odst. 5, ode dne odeslání žádosti do dne
doručení potvrzení nebo jiného dokladu, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.
(5) Energetický regulační úřad rozhodne při splnění podmínek podle tohoto zákona
o udělení licence zahraniční osobě i před zápisem do obchodního rejstříku.
(6) Na žádost zakladatele, popřípadě orgánu nebo osoby nebo osob, oprávněných podat
návrh na zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, rozhodne Energetický
regulační úřad o udělení licence před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že
právnická osoba byla založena.
(7) Nepodá-li osoba uvedená v odstavci 5 nebo 6 návrh na zápis do obchodního rejstříku
ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu
vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 8.
24.

V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Požádá-li držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem nejdříve 6 měsíců a
nejpozději 90 dní před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, o její
prodloužení, Energetický regulační úřad rozhodne o prodloužení doby, na kterou byla
licence udělena, nejvýše však o dobu stanovenou podle § 4 odst. 2. Licence na obchod s
elektřinou nebo na obchod s plynem nezaniká do právní moci rozhodnutí o žádosti o její
prodloužení.
(6) Žádost fyzické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje
náležitosti podle § 7 odst. 2. Žádost právnické osoby o prodloužení doby, na kterou byla
licence udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst. 3. Doklady podle § 7 odst. 4 se
nevyžadují, ledaže si jejich doložení v případě důvodných pochybností o splnění
podmínek pro udělení licence Energetický regulační úřad vyžádá. Ustanovení § 7 odst.
5 a 6 se použije obdobně.“.

25.

V § 10 odst. 4 se slova „podání žádosti“ nahrazují slovy „právní moci rozhodnutí
o zrušení licence“.
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V § 10 odst. 8 se slova „pokud se zúčastněné fyzické či právnické osoby nedohodnou
jinak“ zrušují.

27.

V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí o cenách a údaje
pro přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti a podporu
a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické
účinnosti,“.
CELEX: 32006L0032

28.

V § 11 odst. 1 písm. h) se slova „vyhláškou stanovenou“ zrušují.

29.

V § 11 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až
k), která znějí:
„i) účtovat dodávku energií a souvisejících služeb,
CELEX: 32006L0032

j) při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace o podmínkách
dodávek energie,
CELEX: 32006L0032

k) zdržet se všech činností, které brání poptávce po energetických službách a dalších
opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti anebo jejich poskytování nebo které
brání rozvoji trhů s energetickými službami a dalšími opatřeními ke zvýšení
energetické účinnosti.“.
CELEX: 32006L0032

30.

V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:
„(2) Držitel licence podle § 4 odst. 1 postupuje při výkonu licencované činnosti při
řešení krizových situací1d) podle havarijního plánu a spolupracuje při tom s orgány
krizového řízení; havarijní plán je součástí plánu krizové připravenosti1e).
____________________________
1d
) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1d se označuje jako poznámka pod čarou č. 1e, a to
včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

31.

§ 12a včetně nadpisu zní:
„§ 12a
Dodavatel poslední instance
(1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na
distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno k přenosové nebo
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který je nebo byl součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně
integrovaného plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci elektřiny
nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází odběrné místo.
(2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož
dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo
plyn nebo ukončil dodávku elektřiny nebo plynu. Tato povinnost vzniká dnem, kdy
operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa
dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců
a nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší
než 400 tis. m3.
(3) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je dodavatel poslední
instance povinen neprodleně oznámit dotčenému zákazníkovi a provozovateli
distribuční soustavy.
(4) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance předá
provozovatel distribuční soustavy dodavateli poslední instance identifikační údaje
o dotčeném zákazníkovi.
(5) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo plyn při zjištění
neoprávněného odběru v daném odběrném místě.
(6) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu nejdéle 6 měsíců
domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož elektřina nebo plyn nebyly ještě
dodávány, a to v případě, byl-li o dodávku touto domácností požádán.“.
32.

§ 13 se zrušuje.

33.

V § 14 odst. 1 se slova „podle § 13“ zrušují.

34.

V § 14 se odstavec 12 zrušuje.

35.

§ 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:
„§ 16
Působnost ministerstva
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
a) vydává státní souhlas s výstavbou vybraných plynových zařízení a vyjadřuje se
k výstavbě nových zdrojů a přímých vedení v elektroenergetice podle podmínek
uvedených ve zvláštní části,
b) zpracovává státní energetickou koncepci,
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních
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d) informuje Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) 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;
k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický
regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,
7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou
a předpokládanou poptávku po elektřině,
CELEX: 32005L0089

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,
CELEX: 32005L0089

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,
CELEX: 32005L0089

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 ode dne
informování Komise,
CELEX: 32005L0089

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,
CELEX: 32005L0089

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity,
CELEX: 32005L0089

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,
g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,
h) předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi.
CELEX: 32005L0089, 32004L0067

____________________________
2
) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

- 14 36.

V § 17 odst. 3 větě první se za slovo „energie“ vkládají slova „podpora kombinované
výroby elektřiny a tepla“ a za slovo „energií“ se vkládají slova „a ochrana oprávněných
zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci.“.
CELEX: 32006L0032

37.

V § 17 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Energetický regulační úřad vykonává
působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu podle nařízení o podmínkách pro
přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie2a) a nařízení o podmínkách
přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b).“
CELEX: 32003R1228, 32005R1775

Poznámky pod čarou č. 2a a 2b znějí:
„2a
) Nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické
energie.
2b
) Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.“.
38.

V § 17 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 4 až 9.

39.

V § 17 odst. 4 písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

40.

V § 17 odst. 4 písmeno e) se zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

41.

V § 17 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 8.

42.

V § 17 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zní:
„(5) Energetický regulační úřad dále
a) rozhoduje spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi
jednotlivými držiteli licence, nebo mezi držitelem licence a jeho zákazníkem, anebo
spory o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek
a služeb,
b) rozhoduje spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí nebo mezi
držitelem licence a jeho 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 přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě,
přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně
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distribuci elektřiny nebo plynu,
d) rozhoduje spory o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo o právu na úhradu
zelených bonusů podle zvláštního zákona4a) nebo o úhradu příspěvků k ceně
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, k ceně elektřiny vyrobené
z druhotných energetických zdrojů a k ceně elektřiny vyrobené ve výrobně
elektřiny připojené k distribuční soustavě,
e) vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí a ukládá pokuty podle
zvláštního zákona4),
f) schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla
provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky
operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele
podzemního zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy
v plynárenství,
CELEX: 32005L0089

g) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických
odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
_________________________________
4)
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4a
) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).“.
43.

V § 17 odst. 6 písm. b) se část věty za středníkem zrušuje.

44.

V § 17 odstavec 7 zní:
„(7) Energetický regulační úřad vydává Energetický regulační věstník, ve kterém
uveřejňuje zejména cenová rozhodnutí.“.

45.

V § 17 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
„(9) Energetický regulační úřad reguluje ceny za přenos elektřiny a distribuci elektřiny,
za systémové služby, ceny za přepravu plynu, distribuci plynu, ceny za činnosti
operátora trhu a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a stanoví příspěvky
k ceně elektřiny z druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny
a tepla. 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 může usměrňovat ceny
tepelné energie.
CELEX: 32005L0032

(10) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v odstavci 9
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
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soustavy.
(11) Zaměstnanci státu zařazení do Energetického regulačního úřadu jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích obchodní či ekonomické
povahy získaných v souvislosti s výkonem své činnosti. Tato povinnost trvá 2 roky po
skončení pracovního poměru.
(12) Energetický regulační úřad předává ministerstvu informace a údaje nezbytné pro
zpracování programů zvýšení energetické účinnosti a pro podporu energetických služeb
a Státní energetické inspekci informace a údaje sloužící pro ověřování úspor energie
plynoucích z využití energetických služeb.“.
CELEX: 32005L0032

46.

V § 17a odst. 1 se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „a Energetickému regulačnímu
úřadu“.

47.

V § 17a odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 5 označuje jako poznámka pod
čarou č. 4c, a to včetně odkazu na tuto poznámku.

48.

Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:
„§ 17b
Orgány Energetického regulačního úřadu
(1) Orgány Energetického regulačního úřadu jsou
a) předseda,
b) Rada.
(2) V čele Energetického regulačního úřadu je předseda. Předseda
a) řídí Energetický regulační úřad,
b) jedná jménem Energetického regulačního úřadu navenek,
c) je předsedou Rady, svolává a řídí její jednání,
d) vykonává rozhodnutí Rady,
e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu v prvním stupni.
(3) Rada
a) schvaluje jednací řád Rady,
b) schvaluje plán činnosti Energetického regulačního úřadu,
c) volí ze svých členů člena Rady, který svolává a řídí jednání Rady v případě
dlouhodobé nepřítomnosti předsedy nebo v době, kdy není funkce předsedy obsazena,
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úřadu,
e) schvaluje cenová rozhodnutí,
f) schvaluje prováděcí právní předpisy,
g) schvaluje zásady cenové regulace v energetice,
h) vyjadřuje se k dalším věcem, jejichž projednání v Radě navrhne předseda.
(4) Rada se skládá z předsedy a 4 členů. Předsedu a ostatní členy Rady jmenuje vláda.
Členství v Radě je veřejnou funkcí. Funkční období předsedy a ostatních členů Rady je
5 let. Každý rok je jmenován 1 člen Rady. Nikdo nemůže být jmenován více než
dvakrát za sebou.
(5) Člen Rady má právo požadovat od Energetického regulačního úřadu veškeré
informace o záležitostech, o nichž je oprávněna jednat a rozhodovat Rada.
(6) Rada rozhoduje hlasováním. Rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů. Rozhodnutí Rady je přijato většinou hlasů
přítomných členů Rady, hlasuje-li pro návrh předseda Rady; jinak hlasy všech ostatních
členů Rady.
(7) Členem Rady může být jmenován jen občan České republiky, který
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má ukončené vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo právnického
směru,
c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo
vedoucí funkci,
d) je bezúhonný; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro
1. úmyslný trestný čin, nebo
2. nedbalostní trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s výkonem veřejné
funkce,
pokud jeho odsouzení pro trestný čin nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu
hledí, jako by nebyl odsouzen,
e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady.
(8) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance, senátora, soudce, státního
zástupce, člena vlády nebo jinou funkcí ve veřejné správě nebo s členstvím v politické
straně nebo politickém hnutí. Člen Rady dále nesmí být držitelem licence nebo
vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání
držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli
orgánů takové osoby ani poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo
obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Člen
Rady nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo jiném
pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy
vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké,
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a nestrannost Energetického regulačního úřadu.
(9) Funkce člena Rady zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) vzdáním se funkce,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
d) dnem, kdy se člen Rady ujal funkce nebo zahájil výkon činnosti, která je podle
odstavce 8 neslučitelná s členstvím v Radě,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům
nebo rozsudku soudu, kterým byl odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v
odstavci 7 písm. d), nebo
f) odvoláním z funkce.
(10) Člena Rady vláda odvolá pouze v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než
6 měsíců nebo narušil-li závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost
Energetického regulačního úřadu.
(11) V případě zániku funkce člena Rady před uplynutím funkčního období jmenuje
vláda nového člena Rady na zbývající část funkčního období. V případě zániku funkce
člena Rady, který je předsedou, před uplynutím funkčního období jmenuje vláda
předsedou nového člena Rady nebo některého z členů Rady na zbývající část funkčního
období.
(12) Člen Rady po dobu 1 roku od zániku funkce nesmí být držitelem licence nebo
vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí se podílet na podnikání
držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli
orgánů takové osoby, poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo
obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky ani být
v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k držiteli licence nebo jiné
osobě působící v oblasti energetiky. V případě porušení zákazu podle předchozí věty je
ten, kdo zákaz porušil, povinen uhradit Energetickému regulačnímu úřadu dvojnásobek
poskytnutého odchodného nebo pokud mu odchodné nebylo poskytnuto, pak
šestinásobek měsíčního platu, který mu náležel v době zániku funkce.
(13) Předseda má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu. Ostatní členové Rady mají nárok na plat jako člen
Nejvyššího kontrolního úřadu. Předseda a ostatní členové Rady mají po zániku funkce
nárok na odchodné ve výši šestinásobku měsíčního platu, který jim náležel v době
zániku funkce. Odchodné je splatné ke dni zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká,
pokud byl předseda nebo jiný člen Rady odvolán z důvodu závažného narušení
nestrannosti nebo nezávislosti Energetického regulačního úřadu nebo v případě byl-li po
uplynutí funkčního období znovu jmenován členem Rady.“.
49.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:
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Regulace cen
(1) Při regulaci cen přenosu elektřiny, přepravy plynu, distribuce elektřiny a distribuce
plynu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly náklady
na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk
zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu
licencované činnosti. To neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud
Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném
na tržním způsobu. V případě elektroenergetiky Energetický regulační úřad zohlední
i předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení přenosové
soustavy a distribučních soustav.
CELEX: 32005L0089, 32006L0032

(2) Energetický regulační úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 věty první při
věcném usměrňování ceny tepelné energie.
(3) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační úřad formou
věcně usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel poslední instance požádá,
Energetický regulační úřad rozhodne o cenách dodavatele poslední instance jako
o cenách maximálních.
(4) Při regulaci ostatních cen postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené
ceny byly alespoň nákladové. Při stanovení příspěvku k ceně elektřiny postupuje
Energetický regulační úřad tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na trhu
s ohledem na efektivní využívání primárních energetických zdrojů, ochranu životního
prostředí a zájem na rozvoji výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla a výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů. Energetický
regulační úřad meziročně upravuje příspěvky k ceně elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen
tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití
výrobny elektřiny.
(5) Na žádost dodavatele tepelné energie nebo držitele licence na distribuci elektřiny
nebo distribuci plynu, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové
soustavě nebo k přepravní soustavě, může Energetický regulační úřad rozhodnout
o odlišném stanovení podmínek pro sjednání ceny tepelné energie nebo stanovení
povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy.
Energetický regulační úřad žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, prokáže-li žadatel, že
stanovený způsob regulace ceny mu dlouhodobě neumožňuje alespoň pokrytí
oprávněných nákladů podle odstavce 1. Po právní moci rozhodnutí, kterým žádosti
zcela nebo zčásti vyhoví, Energetický regulační úřad upraví stanovený způsob regulace
nebo jeho jednotlivé podmínky nebo upraví cenu distribuce elektřiny nebo plynu.“.

50.

§ 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9a a 9b zní:

- 20 „§ 20
Regulační výkazy
(1) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu nebo
distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční soustavě je připojeno více než
90 000 odběrných míst zákazníků, je povinen uvést v účtovém rozvrhu účty pro
účtování o nákladech a výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně
za každou z těchto licencovaných činností.
CELEX: 32005L0089, 32006L0032

(2) Držitel licence na přepravu plynu, uskladňování plynu a distribuci plynu, k jehož
distribuční soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků, je povinen
v příloze v účetní závěrce uvést veškeré smluvní vztahy, s výjimkou smluvních vztahů
uzavíraných podle tohoto zákona, s vymezením jejich předmětu, uskutečněné s osobou,
se kterou držitel licence tvoří holding nebo je součástí téhož holdingu nebo jiného
podnikatelského seskupení, a jejichž hodnota převyšuje hodnotu nadlimitní veřejné
zakázky9a).
(3) Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož soustavě je připojeno
méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, a držitel licence na výrobu nebo rozvod
tepelné energie účtuje o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně zvlášť
za každou z licencovaných činností v souladu se zvláštním právním předpisem9b).
(4) Pokud auditor při ověřování účetní závěrky9b) držitele licence uvedeného v odstavci
1 zjistí křížové subvence mezi jednotlivými licencovanými činnostmi vykonávanými
týmž držitelem licence nebo mezi licencovanou činností a jinými podnikatelskými
činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence, které vedou k diskriminaci, uvede tuto
skutečnost ve zprávě auditora.
(5) Vlastník nebo pronajímatel energetického zařízení, který s držitelem licence, který
používá k výkonu licencované činnosti toto energetické zařízení, tvoří holding nebo je
členem téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení, je povinen uvést
v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo
pronájmu tohoto energetického zařízení. Takový vlastník nebo pronajímatel
energetického zařízení je povinen poskytovat Energetickému regulačnímu úřadu
a Státní energetické inspekci na vyžádání úplné a pravdivé informace a podklady
potřebné pro výkon jejich zákonem stanovených oprávnění, umožnit jim nahlížet do
účetních a jiných dokladů, pořídit z nich kopie nebo opisy a poskytnout k nim
vysvětlení.
(6) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen sestavovat regulační výkazy
a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu. Držitel licence na výrobu tepelné
energie nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem tržeb z těchto
licencovaných činností přesahuje 2 500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy
a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu.
(7) Držitel licence uvedený v odstavci 1 je povinen každoročně předkládat do 30. června
Energetickému regulačnímu úřadu ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za
předcházející účetní období. Držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož
soustavě je připojeno méně než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, výrobu
nebo rozvod tepelné energie je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu
ověřenou účetní závěrku a zprávu auditora za předcházející účetní období pouze na
vyžádání.
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9a
) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
9b
) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
51.

Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
„§ 20a
Operátor trhu
(1) Operátor trhu je akciová společnost založená státem, jejíž akcie znějí na jméno.
(2) Stát vlastní akcie operátora trhu, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje
alespoň 67 % základního kapitálu operátora trhu.
(3) Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst. 3 písm. c). Operátor
trhu ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být
držitelem jiné licence uvedené v § 4. Akcie operátora trhu nesmí být vlastněny
držitelem licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) a odstavci 2. Statutárním orgánem
nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem
operátora trhu nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo
jeho členem, prokuristou nebo zaměstnancem držitele licence uvedené v § 4 odst. 1
písm. a) a b) a odstavci 2. Ceny za činnosti operátora trhu podle odstavce 4 jsou
regulovány Energetickým regulačním úřadem.
(4) Operátor trhu je povinen
a) organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci
s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,
CELEX: 32005L0089

b) vyhodnocovat odchylky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům
zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,
c) na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek
subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit,
d) informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy
a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční
soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování
vůči operátorovi trhu,
e) zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou a měsíční
a roční zprávu o trhu s plynem v České republice,
f) zpracovávat a předávat ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu,
provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň
jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,
CELEX: 32005L0089

g) zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství a jiných
skutečností, které nejsou veřejně dostupné a o nichž se dozvěděl při výkonu svých
činností,
h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu
s plynem a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu,
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hodnoty dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další nezbytné informace
související s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a s právem
zákazníka na změnu dodavatele,
j) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat
obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství
způsobem umožňujícím dálkový přístup,
k) zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání
typových diagramů dodávek, a to na základě údajů od provozovatelů distribučních
soustav,
l) na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem přepravní soustavy zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační
energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,
m) účtovat odděleně za činnosti vykonávané v elektroenergetice a v plynárenství,
n) uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s elektřinou nebo
plynem na jím organizovaných trzích každému, kdo o to požádá a splňuje
obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku nebo obchodní
podmínky operátora trhu pro plynárenství,
o) v případech podle § 12a oznamovat dodavateli poslední instance odběrná místa
zákazníků včetně jejich registračních čísel,
p) sledovat množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících
plynu a jejich kapacitu,
q) zpracovávat na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě
denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě,
dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu od provozovatele přepravní
soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů podzemních
zásobníků plynu, výrobců plynu, obchodníků s plynem, dodavatelů plynu
a vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy a jejich vyhodnocení
a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu; současně
souhrnné bilance plynárenské soustavy zveřejňovat,
r) zpracovávat statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí a to
včetně zdrojů plynu a statistiku zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
s) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň
jednou měsíčně zprávu s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy
včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České
republiky,
t) zpracovávat jednou až dvakrát ročně výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb
plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů
plynárenské soustavy,
u) zpracovávat měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu
a předávat je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.
(5) Operátor trhu má právo
a) na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů zúčtování
a registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s plynem,
b) na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové soustavy
a provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav
a podzemních zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro plnění svých
povinností,
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operátorovi trhu,
d) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje pro
zpracování bilancí,
e) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem jednou až
dvakrát ročně údaje ke zpracování kontrolního hodinového odečtu dodávek
a spotřeb plynárenské soustavy,
f) vyžadovat od zákazníků s roční spotřebou plynu vyšší než 400 tis. m3 a od
obchodníků s plynem informace o změnách dodavatele plynu,
g) vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje
o kapacitách a výkonech jednotlivých částí plynárenské soustavy České republiky.
(6) Operátor trhu má právo po schválení ministerstvem vykonávat další činnosti, jejichž
ceny nepodléhají regulaci.“.

52.

§ 21 se zrušuje.

53.

V § 22 odstavec 1 zní:
„(1) Účastníky trhu s elektřinou jsou
a) výrobci elektřiny,
b) provozovatel přenosové soustavy,
c) provozovatelé distribučních soustav.
d) operátor trhu,
e) obchodníci s elektřinou,
f) zákazníci.“.

54.

V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

55.

§ 23 včetně nadpisu zní:
„§ 23
Výrobce elektřiny
(1) Výrobce elektřiny má právo
a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení
k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky
stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování
distribuční soustavy,
b) dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním
účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové
soustavy nebo distribuční soustavy,
c) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu
a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování
přenosové soustavy a distribučních soustav umožňují,
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za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo
Pravidly provozování distribuční soustavy,
e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při
neoprávněném odběru elektřiny,
f) na úhradu příspěvku k ceně elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny připojené
k distribuční soustavě ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem.
(2) Výrobce elektřiny je povinen
a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo
k distribuční soustavě,
b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy
nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
c) zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli
distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
d) instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém
výkonu 30 MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných
služeb,
e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce
elektřiny prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho
odchylku, nebo přímo pokud je subjektem zúčtování, a další nezbytné informace
pro plnění povinností operátora trhu,
g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční
soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz
a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, a operátorovi trhu údaje
potřebné pro plnění jeho povinností,
h) předávat provozovateli soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
informace nezbytné pro dispečerské řízení,
i) dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování
přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
j) podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy
nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny
elektřiny,
k) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční
soustavy podle Pravidel trhu s elektřinou systémové služby odpovídající objemu
elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně a spotřebované zákazníkem bez použití
energetického zařízení jiného držitele licence,
l) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,
2. o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního
vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce,

odpadu

m) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při
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Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční
soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele
distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,
n) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora
trhu; zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu
s elektřinou (dále jen „registrovaný účastník trhu“),
o) dodržovat ustanovení § 30 odst. 2 v případech, kdy dodává elektřinu
zákazníkům,
p) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční
soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
a rozvoje elektrizační soustavy,
q) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní
podmínky,
r) vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále jej každoročně
upřesňovat; při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem
přenosové soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je
výrobna elektřiny připojena; tato povinnost se nevztahuje na výrobce elektřiny,
jehož výrobna elektřiny má instalovaný výkon nižší než 10 MW.“.

56.

V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a za tím
účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav,“.
CELEX: 32005L0089

57.

V § 24 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny
v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení rovnováhy mezi výrobou
a spotřebou a pro řízení toků elektřiny podle odstavce 1 písm. c) obstarávat regulační
energii,“.
CELEX: 32005L0089

58.

V § 24 odst. 3 písm. c) se slovo „odběratelům“ nahrazuje slovy „účastníkům trhu
s elektřinou“.

59.

V § 24 odst. 3 písm. c) bod 2 zní:
„2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,“.
CELEX: 32005L0089

60.

V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 4 se slovo „odběratel“ nahrazuje slovem „zákazník“.
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V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 9 se slova „ostatních odběratelů“ nahrazují slovy
„účastníků trhu s elektřinou“ a slovo „odběratel“ se nahrazuje slovem „zákazník“.

62.

V § 24 odst. 3 písm. d) se za slovo „výroben“ vkládají slova „, přeshraniční výměnu
elektřiny“.

63.

V § 24 odst. 3 písm. d) bod 2 zní:
„2. při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze,“.
CELEX: 32005L0089

64.

V § 24 odst. 3 písm. e) se slova „s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím
a stavebním povolením“ nahrazují slovy „se zvláštním právním předpisem4d)“.
Poznámka pod čarou č. 4d zní:
„4d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“

65.

V § 24 odst. 3 písm. g) se za slova „po předchozím upozornění“ vkládají slova „a
stanovení rozsahu“.

66.

V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
zní:
„i) uplatnit na trhu s elektřinou povinně vykoupenou elektřinu z obnovitelných
zdrojů4a).“.

67.

V § 24 odst. 4 se za slova „k dohodě s ním“ vkládají slova „a jsou-li dány podmínky pro
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního
předpisu4e),“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „umožňujícího využití této
nemovitosti nebo její části“.
Poznámka pod čarou č. 4e zní:
„4e) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění).“.

68.

V § 24 odst. 7 se slova „stanovená prováděcím právním předpisem“ nahrazují slovy
„nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přenosové soustavy.“.

69.

V § 24 odst. 10 písm. a) se za slova „splňuje podmínky“ vkládá slovo „připojení“
a slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ se zrušují.

70.

V § 24 odst. 10 písm. c) se text za slovem „soustavou“ zrušuje.
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V § 24 odst. 10 písmeno d) zní:
„d) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c)
a d) a zajistit jeho řádnou činnost,“.

72.

V § 24 odst. 10 písm. e) se středník nahrazuje čárkou a slova „podrobnosti stanoví
prováděcí právní předpis“ se zrušují.

73.

V § 24 odst. 10 písmeno f) zní:
„f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla
provozování přenosové soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu
s těmito pravidly,“.
CELEX: 32005L0089

74.

V § 24 odst. 10 se na konci písmene g) doplňují slova „při provozu a rozvoji sítí,“.

75.

V § 24 odst. 10 písmeno h) zní:
„h) informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo
vývozu elektřiny,“.

76.

V § 24 odst. 10 písm. i) se slova „v souladu s dispečerským řádem“ zrušují.

77.

V § 24 odst. 10 se na konci písmene p) čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se text
„při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli distribučních soustav,
jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě,“.
CELEX: 32005L0089

78.

V § 24 odst. 10 písm. r) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ zrušují.

79.

V § 24 odst. 10 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) až y) se označují jako písmena s) až w).

80.

V § 24 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které
zní:
„x) hradit výrobci, jehož výrobna je přímo připojena k přenosové soustavě, příspěvky
k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené
z druhotných energetických zdrojů.“.
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V § 24a se odstavec 6 zrušuje.

82.

V § 25 odst. 1 písm. a) se za slovo „provozování,“ vkládá slovo „obnovu“.
CELEX: 32005L0089

83.

V § 25 odstavec 3 zní:
„(3) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000
odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny,
přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.“.

84.

V § 25 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až i).

85.

V § 25 odst. 4 písm. c) se slovo „odběratelům“ nahrazuje slovy „účastníkům trhu
s elektřinou“.

86.

V § 25 odst. 4 písm. c) bod 2 zní:
„2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,“.
CELEX: 32005L0089

87.

V § 25 odst. 4 písm. c) se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 4 až 8.

88.

V § 25 odst. 4 písm. c) bodě 9 se slovo „odběratelů“ nahrazuje slovy „účastníků trhu
s elektřinou“ a slovo „odběratel“ se nahrazuje slovem „zákazník“.

89.

V § 25 odst. 4 písm. d) bod 2 zní:
„2. při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze,“.
CELEX: 32005L0089

90.

V § 25 odst. 4 písm. e) se slova „s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím
a stavebním povolením“ nahrazují slovy „se zvláštním právním předpisem4d)“.

91.

V § 25 odst. 4 písm. f) se za slova „se zřizováním“ vkládá slovo „, obnovou“.
CELEX:32005L0089
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V § 25 odst. 4 písm. g) se za slova „po předchozím upozornění“ vkládají slova „a
stanovení rozsahu“.

93.

V § 25 odst. 5 se slova „Příslušný provozovatel“ nahrazují slovem „Provozovatel“,
slova „písm. f)“ se nahrazují slovy „písm. e)“, za slova „k dohodě s ním“ vkládají slova
„a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
podle zvláštního právního předpisu4e),“ a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova
„umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“.

94.

V § 25 odst. 6 se slova „písm. d) bodu 6 a písm. e) bodu 6“ nahrazují slovy „písm. c)
bodu 6 a písm. d) bodu 6“.

95.

V § 25 odst. 7 se slova „písm. d) a e)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“ a na konci se
tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „v případech uvedených v odstavci 4
písm. c) bodě 5 a písm. d) bodě 5 je povinen obnovit dodávku po úhradě náhrady
škody.“.

96.

V § 25 odstavec 8 zní:
„(8) V případech uvedených v odstavci 4 písm. c) a d) není právo na náhradu škody
a ušlého zisku. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací
povinnost uloženou podle odstavce 6 nebo není-li podle odstavce 4 písm. c) bodu 7
nebo písm. d) bodu 7 dodržena kvalita dodávek elektřiny nebo poruchu prokazatelně
zavinil provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy.“.

97.

V § 25 odst. 9 se slova „písm. f) až h)“ nahrazují slovy „písm. e) až g)“.

98.

V § 25 odst. 10 se slova „písm. f) a g)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.

99.

V § 25 odst. 11 písm. a) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ nahrazují
slovem „připojení“.

100. V § 25 odst. 11 písmeno b) zní:
„b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit
v případě neoprávněného odběru dodávku elektřiny zákazníkům,“.
101. V § 25 odst. 11 písm. c) se slova „všem účastníkům trhu s elektřinou“, slovo „jejich“
a slova „v souladu s prováděcím právním předpisem“ zrušují.

102. V § 25 odst. 11 písm. d) se text za slovem „soustavou“ zrušuje.
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„e) zajistit zřízení technického dispečinku pro výkon činností podle odstavce 1 písm. c)
v případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV a odpovídat za jeho činnost,“.
104. V § 25 odst. 11 písm. f) se slova „s elektřinou“ zrušují, středník nahrazuje čárkou
a slova „podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis“ se zrušují.

105. V § 25 odst. 11 písmeno g) zní:
„g) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat způsobem
umožňujícím dálkový přístup Pravidla provozování distribuční soustavy
a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“.

106. V § 25 odst. 11 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).
107. V § 25 odst. 11 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).
108. V § 25 odst. 11 se písmeno p) zrušuje.
Dosavadní písmena r) a s) se označují jako písmena o) a p).
109. V § 25 odst. 11 se na konci písmene p) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova
„při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli soustav, s jejichž
zařízením je jeho zařízení propojeno,“.
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110. V § 25 odst. 11 písm. r) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ zrušují.

111. V § 25 odst. 11 písmeno s) zní:
„s) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě, umožnit
instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi distribučními soustavami, zajistit
přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení k této distribuční
soustavě,“.
112. V § 25 odst. 11 se písmeno t) zrušuje.
Dosavadní písmena u) a v ) se označují jako písmena r) a s).

- 31 113. V § 25 odst. 11 písmena t) až v) znějí:
„t) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
platbu za regulovaný přístup do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
u) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho
odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,
v) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě, umožnit
instalaci měřicího zařízení k měření elektřiny mezi přenosovou a distribuční
soustavou, zajistit přístup k tomuto zařízení a podílet se na úhradě oprávněných
nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením svého zařízení
k přenosové soustavě.“.
114. V § 25 odst. 11 se písmeno y) zrušuje.

115. V § 25 odst. 12 písm. b) se středník nahrazuje čárkou a slova „podrobnosti stanoví
prováděcí právní předpis“ se zrušují.

116. V § 25 odst. 12 písmeno e) zní:
„e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
pokyny technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho
soustava připojena, při stavech nouze vyhlášeném tímto provozovatelem nebo při
předcházení stavům nouze oznámeném tímto provozovatelem,“.
117. V § 25 se na konci odstavce 12 doplňují nová písmena f) až h), která znějí:
„f) zajistit přenos elektřiny a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené
přímo k přenosové soustavě distribuci elektřiny v rozsahu uzavřených smluv na
distribuci elektřiny s účastníky trhu s elektřinou,
g) provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech
venkovního elektrického vedení do napětí 110 kV,
h) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb.“.
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118. V § 25 odstavec 13 zní:
„(13) Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu je
povinen hradit výrobcům elektřiny připojeným k jeho distribuční soustavě nebo
k distribuční soustavě připojené k jím provozované distribuční soustavě příspěvky
k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných
energetických zdrojů.“.
119. V § 25a odstavec 9 zní:
„(9) Oddělení podle tohoto zákona není povinen provést vertikálně integrovaný
podnikatel, který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených odběrných míst
zákazníků.“.

- 32 120. V § 25a se odstavce 10 a 11 zrušují.

121. § 26 včetně nadpisu zní:
„§ 26
Technické dispečinky
(1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí dispečerské řízení
přenosu v přenosové soustavě a dispečerské řízení zdrojů v přenosové soustavě a zdrojů
poskytujících podpůrné služby k zajištění systémových služeb v distribuční soustavě
v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy a zajišťuje dodržování pravidel
propojení s elektrizačními soustavami ostatních států.
(2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí dispečerské řízení
výroby a distribuce elektřiny v distribuční soustavě v souladu s § 25 odst. 1 písm. c).
(3) Technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav a technický dispečink
provozovatele přenosové soustavy jsou povinny spolupracovat a poskytovat si nezbytné
údaje pro dispečerské řízení.
(4) Při dispečerském řízení předávaných výkonů
a)
mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v reálném čase je
technický dispečink provozovatele distribuční soustavy povinen uposlechnout
pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy,
b)
mezi distribučními soustavami v reálném čase je technický dispečink
provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
povinen uposlechnout pokynů technického dispečinku provozovatele distribuční
soustavy přímo připojené k přenosové soustavě,
c)
mezi distribučními soustavami v reálném čase, pokud nejsou ve vztahu podle
písmene b), jsou technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav povinny
vzájemně spolupracovat.
(5) Účastník trhu s elektřinou, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě nebo
distribuční soustavě, je povinen předávat technickému dispečinku nezbytné údaje
potřebné k dispečerskému řízení.“.

122. § 27 se zrušuje.

123. § 28 včetně nadpisu zní:
„§ 28
Zákazník
(1) Zákazník má právo
a) na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického
zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje
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přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy a má
k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence
na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém
trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu,
c) na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za cenu
uplatněnou v souladu s cenovou regulací, pokud má pro dodávku elektřiny
uzavřenu smlouvu o přenosu nebo o distribuci elektřiny,
d) na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní
prostředí,
e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.
(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,
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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) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
cenu ve výši odpovídající cenové regulaci za přístup k přenosové soustavě nebo
distribuční soustavě,
j) zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečním dodávky elektřiny od jiného
výrobce elektřiny nebo obchodníka s elektřinou,
k) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od
okamžiku zahájení této dodávky,
l) při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek,
respektovat nové místo připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na
veřejně přístupná místa; náklady na provedené změny hradí provozovatel
distribuční soustavy.
(3) Na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí
být prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.
(4) Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou
soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.

- 34 (5) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě
smlouvy, je povinen
a) tuto dodávku zákazníkům umožnit,
b) udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve
stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,
c) poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci držiteli licence
na distribuci elektřiny,
d) umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní
instalaci.“.
124. § 29 se zrušuje.

125. § 30 včetně nadpisu zní:
„§ 30
Obchodník s elektřinou
(1) Obchodník s elektřinou má právo
a) na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny,
b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů licence na obchod
nebo z jiných států a prodávat ji ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do
jiných států,
c) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek
elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu,
d) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru
elektřiny.
(2) Obchodník s elektřinou je povinen
a) řídit se Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování
distribučních soustav,
b) předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny a další
nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu v případě, že je
subjektem zúčtování,
c) nabízet zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr způsobu platby za
dodanou elektřinu,
d) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní
podmínky,
e) účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance,
f) dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb,
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g) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora
trhu; zaregistrováním se obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem
trhu,
h) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a,
i) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb,
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- 35 j) informovat neprodleně operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo
možnost uskutečňovat dodávku elektřiny,
k) poskytnou provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákazníkovi,
jemuž dodává elektřinu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny,
l) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční
soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,
m) strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuční soustavy při předcházení stavu nouze nebo při stavu
nouze.“.
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126. § 31 se zrušuje.

127. § 32 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:
„§ 32
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických
zdrojů
(1) Výrobce elektřiny provozující zařízení pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla nebo zařízení na výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů
má, pokud o to požádá a technické podmínky to umožňují, právo k přednostnímu
zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami,
s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních přenosových nebo distribučních
propojovacích vedení. Dále má právo na přednostní připojení svého výrobního zařízení
k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud o to požádá a pokud splňuje podmínky
připojení.
(2) Za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se považuje
elektřina,
a) která je vyrobena ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla,
b) která je vyrobena v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,
c) při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního paliva vyhodnocované
měsíčně ve výši nejméně 10 %; tento požadavek se vztahuje pouze na zdroj
s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW a
d) která splňuje požadavky měsíčně vyhodnocované minimální účinnosti užití
energie6).
(3) Výrobce elektřiny má nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla. Výrobce elektřiny, který uvede do provozu nové
zařízení pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, má nárok na
příspěvek k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla po
dobu alespoň 6 let ode dne uvedení tohoto zařízení do provozu. Za uvedení zařízení do
provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení,
změna paliva, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň
stávajícího zařízení.

- 36 (4) Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo
druhotných energetických zdrojů (dále jen „osvědčení“) vydává ministerstvo na základě
žádosti. V případě, že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, ministerstvo
osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost zruší.
(5) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo z druhotných
energetických zdrojů je povinen
a) žádost o příspěvek k ceně elektřiny podanou provozovateli podle § 24 odst. 10
písm. w) nebo § 25 odst. 13 doložit splněním kritérií podle odstavce 2
a osvědčením,
b) vyhodnocovat množství elektřiny podle skutečně naměřených hodnot.
(6) Množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
a elektřiny z druhotných energetických zdrojů eviduje ministerstvo.
_________________________________
6

) Vyhláška č.150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při
výrobě elektřiny a tepelné energie.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

128. § 33 se včetně nadpisu zrušuje.

129. § 34 až 42 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.

130. § 43 včetně nadpisu zní:
„§ 43
Povinnosti vlastníka přímého vedení
Vlastník přímého vedení je povinen
a) provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivnění kvality elektřiny
v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou,
b) umožnit při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze využití přímého vedení
pro potřeby provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční
soustavy a řídit se pokyny technického dispečinku.“.
131. § 44 se zrušuje.

132. V § 45 odst. 1 se za slova „se smlouvou“ vkládají slova „o připojení“.

133. V § 45 odstavec 2 zní:
„(2) Elektrickou přípojku nízkého napětí zřizuje na své náklady:

- 37 a) v zastavěném území podle zvláštního právního předpisu4d) provozovatel
distribuční soustavy,
b) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka do 50
m včetně, provozovatel distribuční soustavy,
c) mimo zastavěné území podle zvláštního právního předpisu4d), je-li její délka nad
50 m, žadatel o připojení.“.
134. V § 45 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své náklady žadatel o připojení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.
135. V § 45 odst. 8 se slovo „příslušné“ zrušuje a slova „na odběratelově objektu“ se
nahrazují slovy „na objektu zákazníka“.

136. V § 45 odst. 9 se slova „na odběratelově nemovitosti“ nahrazují slovy „na nemovitosti
zákazníka“.

137. V § 45 odst. 10 se slova „na odběratelově nemovitosti“ nahrazují slovy „na nemovitosti
zákazníka“.

138. V § 45 odst. 11 se slova „na odběratelově stanici“ nahrazují slovy „na stanici
zákazníka“.

139. V § 45 odst. 12 se slovo „odběratelů“ nahrazuje slovem „zákazníků“.

140. V § 46 se na konci textu odstavce 1 doplňuje text „o umístění stavby nebo územního
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden
z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu“.

141. V § 46 odstavec 5 zní:
„(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně
a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí po obou stranách krajního kabelu
a pod nejníže uloženým kabelem 1 m, nad 110 kV činí po obou stranách krajního kabelu
a pod nejníže uloženým kabelem 3 m.“.
142. V § 46 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „od vnějšího
pláště stanice ve všech směrech“.
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elektrické stanice“ nahrazují slovy „od vnějšího líce obvodového pláště výrobny
elektřiny“.

144. V § 46 odstavec 11 zní:
„(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační
soustavy
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností
v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.“.
145. V § 46 odstavec 12 zní:
„(12) V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo
k poškození energetických zařízení.“
146. V § 46 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:
„(14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52
kV a koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být
v případě, že
a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem
průměru rotoru,
b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru
rotoru nebo výšce větrné elektrárny.
(15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem
listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být
minimálně rovna výšce větrné elektrárny.“.

147. V § 47 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem
provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou
zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.

148. V § 48 odstavec 1 zní:
„(1) Zařízení přenosové soustavy, distribučních soustav a elektrických přípojek může za
předpokladu, že neohrozí život, zdraví či majetek osob, křížit pozemní komunikace,
dráhy, vodní toky, telekomunikační vedení, veškeré potrubní systémy a ostatní zařízení,
při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo být s nimi
v souběhu, a to způsobem přiměřeným ochraně životního prostředí tak, aby byly co
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zařízení zasahuje svým ochranným pásmem do ochranného, případně bezpečnostního
pásma druhého zařízení.“.
149. V § 49 odst. 1 větě třetí se slovo „konečných“ a věta čtvrtá zrušuje.
CELEX: 32006L0032

150. V § 49 odst. 2 se za slovo „Výrobci“ vkládá slovo „elektřiny“, slovo „koneční“ se
zrušuje a za slovo „souladu“ se vkládají slova „se smlouvou o připojení a“ a text za
slovy „distribuční soustavy“ se zrušuje.

151. V § 49 odst. 3 se za slovo „Výrobci“ vkládá slovo „elektřiny“, za slovo „obchodníci“ se
vkládají slova „s elektřinou“ a slovo „koneční“ se zrušuje.

152. V § 49 odst. 4 se za slovo „Výrobci“ vkládá slovo „elektřiny“ a slovo „koneční“ se
zrušuje.

153. V § 49 odst. 5 se slova „provozovatel distribuční soustavy“ nahrazují slovy
„provozovatel příslušné distribuční soustavy“ a slova „má právo“ se nahrazují slovem
„zajistí“ a slovo „zajistit“ se zrušuje.

154. V § 49 odst. 6 se za slovo „Výrobci“ vkládá slovo „elektřiny, slovo „koneční“ se
zrušuje.

155. V § 49 odstavce 7 a 8 znějí:
„(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj
náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné
ověřování správnosti měření.
(8) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na
měřicím zařízení, je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy povinen na základě písemné žádosti dotčeného účastníka trhu s elektřinou do
30 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení a zajistit ověření správnosti měření.“.
156. V § 49 se odstavce 10 až 12 zrušují.

157. § 50 a 51 včetně nadpisu znějí:
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Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou
(1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel elektřiny dodávat elektřinu
vymezenou množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou
a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. Součástí smlouvy o dodávce
elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce elektřiny
se zákazníkem musí dále obsahovat
a) výčet odběrných míst,
b) způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny,
c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, jedná-li se o smlouvu na dobu
neurčitou,
d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností
ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních
podmínek,
e) 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,
f) dobu trvání smlouvy,
g) opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování
následků stavu nouze.
(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce nebo
obchodník s elektřinou dodávat zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím
a časovým průběhem a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny
a související služby a zákazník se zavazuje zaplatit výrobci nebo obchodníkovi
s elektřinou za dodanou elektřinu cenu a za dopravu elektřiny a související služby cenu
regulovanou. Uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází
k přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce elektřiny nebo obchodníka
s elektřinou. Smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny musí dále obsahovat
obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce elektřiny se zákazníkem.
(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy
připojit k přenosové nebo distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, distribuci
nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon a žadatel se
zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení
musí obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění
a termíny a místo připojení zařízení.
(4) Smlouvou o přenosu elektřiny se zavazuje provozovatel přenosové soustavy
rezervovat přenosovou kapacitu a dopravit pro účastníka trhu s elektřinou sjednané
množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou
v souladu s cenovou regulací za přenos a související služby. Smlouva o přenosu
elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové
soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření elektřiny a výčet
předávacích míst. Smlouva o přenosu elektřiny se zákazníkem musí dále obsahovat
a) velikost rezervovaného příkonu,
b) výčet odběrných míst,
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ze strany provozovatele přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
d) způsob úhrady plateb za přenos elektřiny,
e) 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,
f) dobu trvání smlouvy.
(5) Smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny se provozovatel přenosové soustavy
zavazuje za podmínek stanovených pro přeshraniční přenosy elektřiny a pravidel
spolupráce provozovatelů přenosových soustav přenést pro subjekt zúčtování do
zahraniční nebo ze zahraničí sjednané množství elektřiny, pokud subjekt zúčtování má
pro přenos zajištěnu přenosovou kapacitu, a subjekt zúčtování se zavazuje dodržovat
podmínky stanovené pro přeshraniční přenosy elektřiny.
(6) Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel distribuční soustavy
zajistit pro účastníka trhu s elektřinou na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny
nebo v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přenosovou
soustavu distribuci elektřiny, rezervovat požadovanou distribuční kapacitu a dopravit
pro účastníka trhu s elektřinou sjednané množství elektřiny a účastník trhu s elektřinou
se zavazuje zaplatit regulovanou cenu za distribuci a související služby. Smlouva
o distribuci elektřiny musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování
distribuční soustavy, termín zahájení distribuce elektřiny, způsob měření distribuované
elektřiny a jejího průběhu a výčet předávacích míst. Smlouva o distribuci elektřiny se
zákazníkem musí dále obsahovat:
a) výčet odběrných míst,
b) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností
ze strany provozovatele přenosové soustavy nebo v případě nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
c) způsob úhrady plateb za distribuci elektřiny,
d) 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,
e) dobu trvání smlouvy.
(7) Smlouvou o zúčtování regulační energie se zavazuje operátor trhu finančně
vypořádat dodávku regulační energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem
přenosové soustavy poskytovateli regulační energie. Nedílnou součástí smlouvy jsou
obchodní podmínky operátora trhu.
(8) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se zavazuje
operátor trhu umožnit účastníkovi trhu s elektřinou účast na organizovaném
krátkodobém trhu s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody a účastník trhu
s elektřinou se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.
(9) Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií se zavazuje operátor
trhu umožnit účastníkovi trhu s elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh
s regulační energií a finančně vypořádávat uskutečněné obchody.
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služeb dodat sjednané množství podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel
přenosové soustavy se zavazuje zaplatit cenu.
(11) Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat,
zúčtovávat a vypořádávat odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje
zaplatit regulovanou cenu. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek se fyzická nebo
právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí
obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání
smlouvy.
(12) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2, 4 a 6 neobsahuje některou ze
stanovených náležitostí, považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její
neplatnosti.
§ 51
Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy
(1) Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je
a) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny nebo
v rozporu s touto smlouvou,
b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních
povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem
elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění,
c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně
sjednán,
d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřená elektřina,
e) odběr měřený měřicím zařízením,
1. které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě
výrobce elektřiny, obchodníka s elektřinou, provozovatele distribuční
soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy v důsledku neoprávněného
zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství,
nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje
o skutečné spotřebě změnily,
2. které nebylo připojeno provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuční soustavy nebo nesplňuje podmínky obsažené
v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování
distribuční soustavy,
3. na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a měřicí
zařízení vykazuje chybu spotřeby ve prospěch zákazníka nebo byl prokázán
zásah do měřicího zařízení,
f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém vedení či na zařízení
distribuční soustavy nebo na zařízení přenosové soustavy,
g) odběr elektřiny, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup
k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení,
přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby,
výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným
prokazatelným způsobem vyzván.
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158. V § 52 odst. 1 uvozovací větě se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „do elektrizační
soustavy“.

159. V § 52 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:
„1. které nezaznamenalo dodávku nebo zaznamenalo dodávku nesprávně v důsledku
neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či
příslušenství nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje
o skutečné dodávce změnily,“.
160. V § 52 odst. 2 větě první se slovo „skutečně“ a věta druhá zrušují.

161. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy se zakazuje.“.
162. § 53 a 54 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10a znějí:
„§ 53
Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny
(1) Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je:
a) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými
v Pravidlech provozování přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování
distribuční soustavy,
b) doprava elektřiny uskutečňovaná v rozporu s dispečerským řádem,
c) doprava elektřiny vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo
neoprávněným odběrem elektřiny,
d) doprava elektřiny bez uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny, nebo
v rozporu s touto smlouvou,
e) doprava elektřiny bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným
částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu,
údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení,
f) doprava elektřiny v případě neuhrazení podílu na oprávněných nákladech na
připojení.
(2) Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny se zakazují.
§ 54
Stav nouze
(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku
a) živelních událostí,
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stavu,10)
c) havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci
elektřiny,
d) smogové situace podle zvláštních předpisů,
e) teroristického činu,
f) nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části,
g) přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy nebo
h) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob
a způsobuje významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti
elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu,
vymezeném území nebo jeho části.
(2) Předcházení stavu nouze je soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy
existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.
(3) Pro celé území státu provozovatel přenosové soustavy
a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích
prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra,
krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
b) oznamuje předcházení stavu nouze nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností
podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému
regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního
města Prahy,
c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.
(4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy
a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích
prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra,
krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
b) oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje
ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským
úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.
(5) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s elektřinou
povinni podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny.
CELEX: 32005L0089

(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého
zisku vyloučeno.
(7) Při stavu nouze a předcházení stavu nouze s výjimkou stavu nouze podle odstavce 1
písm. d) mohou být provozovatelem soustavy využity pro výrobu elektřiny i výrobny
elektřiny, které nesplňují limity podle zákona upravujícího oblast ochrany ovzduší10a).

- 45 _____________________________
10a

) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

163. § 55 se zrušuje.

164. § 56 až 58 včetně nadpisů znějí:
„§ 56
Účastníci trhu s plynem
(1) Účastníky trhu s plynem jsou
a) výrobci plynu,
b) provozovatel přepravní soustavy,
c) provozovatelé distribučních soustav,
d) provozovatelé podzemních zásobníků plynu,
e) obchodníci s plynem,
f) zákazníci,
g) operátor trhu.
(2) Účastník trhu s plynem s právem regulovaného přístupu k přepravní soustavě nebo
distribuční soustavě
a) odpovídá za odchylku a je subjektem zúčtování odchylek, nebo
b) může přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt
zúčtování odchylek.
(3) Ve stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy se zúčtování
odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování, a to pouze v časovém období, pro
které byl stav nouze vyhlášen. Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou
plynárenskou soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.
§ 57
Výrobce plynu
(1) Výrobce plynu má právo
a) na zřízení a provozování těžebních plynovodů, na připojení a přístup výrobny
plynu nebo těžebního plynovodu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo
těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu zásobníku
plynu,
b) prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním účastníkům
trhu s plynem a do jiných států,
c) omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném
rozsahu v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
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vzniku,
3. při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo na
zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,
4. při provádění plánovaných stavebních úprav a oprav těžebních plynovodů
nebo zařízení, sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,
d) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých
povinností,
e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při
neoprávněném odběru plynu,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním
a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to i v případě
stavebních úprav a oprav,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný
a spolehlivý provoz těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy
tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či
uživatel,
h) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech těžební plynovody nebo výrobny plynu.
(2) Výrobce plynu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti
nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. h), a to smluvně s vlastníkem
nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný
vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh výrobce plynu o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.
(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce
plynu podle odstavce 1 písm. f) a g) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém
užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na
vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobce
plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců
ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne.
(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je výrobce plynu povinen co
nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim
oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo
není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu
předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad
provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je výrobce plynu povinen
písemně oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení
dodávky plynu, nejméně však 30 dnů předem.
(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce plynu povinen obnovit
dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo
přerušení.
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zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li výrobce plynu oznamovací povinnost podle
odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil výrobce plynu.
(8) Výrobce plynu je dále povinen
a) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo
distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo
k podzemnímu zásobníku plynu,
b) zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu
a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu,
c) poskytovat provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho
těžební plynovody napojeny, informace nutné k zajištění vzájemné
provozuschopnosti,
d) zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem,
včetně jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu
a účastníkům trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním
plynovodem,
e) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat
ji a předávat operátorovi trhu,
f) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány
výroben plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
g) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení
výroby plynu,
h) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,
i) vést samostatné účty za výrobu plynu,
j) připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky
připojení,
k) předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze
smluv o dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti
operátora trhu,
l) dodržovat ustanovení § 61 odst. 2 v případech, kdy dodává plyn zákazníkům.
§ 58
Provozovatel přepravní soustavy
(1) Provozovatel přepravní soustavy má právo
a) na přístup do podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto
zákonem pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do
plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,
b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých
povinností,
c) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování
a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost
výpočetní techniky a informačních systémů,
d) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
e) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami a provozováním přepravní soustavy,
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a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění
a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,
g) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení
sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu
dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení
telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
h) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků,
pro něž přepravuje plyn,
i) omezit nebo přerušit přepravu plynu v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
3. při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení
přepravní soustavy,
4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy,
5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,
6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu,
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; toto není považováno za obchod s plynem.
(2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití
cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně
s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto,
že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li
dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle
zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh
provozovatele přepravní soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této
nemovitosti nebo její části.
(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv
provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) majetková újma nebo
je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti má právo na jednorázovou náhradu5)10)
včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je
nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu,
nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo
nájemce dozvěděl, jinak toto právo zanikne.
(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je provozovatel přepravní
soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na
jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do
předchozího stavu nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací do
stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto
skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je
povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
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soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení
omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem.
(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy
povinen obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly
k jejímu omezení nebo přerušení.
(7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody a ušlého
zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací
povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně zavinil provozovatel
přepravní soustavy.
(8) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj
přepravní soustavy,
b) zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv,
c) připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky
připojení,
d) poskytnout přepravu plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí přístupu
k přepravní soustavě musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
e) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k přepravní soustavě
za podmínek stanovených tímto zákonem,
f) zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým zajišťuje přepravu plynu,
naměřené a vyhodnocené údaje,
g) poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava
propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality plynu a souvisejících služeb,
i) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro
rozhodnutí o cenách za přepravu plynu,
j) vést samostatné účty za přepravu plynu, a to pro účely regulace,
k) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci přepravní soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
l) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán
přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat,
m) oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení
jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro
přepravu plynu, a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity,
n) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní
soustavy,
o) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,
p) vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů,
q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,
r) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává
při výkonu své činnosti,
s) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přepravní soustavy
včetně propojení s plynárenskými soustavami sousedních států a to na období
nejméně 5 let,
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provozovatele přepravní soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
u) vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a podzemních
zásobníků plynu havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat
a předkládat ministerstvu,
v) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou
ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě
a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy.“.
165. V § 59 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Provozovatel distribuční soustavy má právo
a) na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou
splněny podmínky připojení,
b) na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých
povinností,
c) na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a podzemních
zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění
rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícího do distribuční soustavy
a množstvím plynu vystupujícího z distribuční soustavy,
d) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování
a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti
výpočetní techniky a informačních systémů
e) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami , opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních
přípojek,
g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného
a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění
a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,
h) vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení
sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva
vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu
dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení
telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
i) při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro
něž provádí distribuci plynu,
j) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech:
1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci
těchto stavů,
2. při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
3. při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav na
zařízení distribuční soustavy,
4. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy,
5. při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,
6. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při
neoprávněné přepravě plynu,

- 51 k) nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu;
toto není považováno za obchod s plynem,
l) uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení
života.
(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující
využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to
smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není určen
nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě
s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne
na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.
166. V § 59 odst. 3 se slova „písm. c) až h)“ nahrazují slovy „písm. d) až i)“.

167. V § 59 odst. 4 se slova „písm. c) až h)“ nahrazují slovy „písm. d) až i)“ a slovo
„bezprostředně“ se zrušuje.

168. V § 59 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je provozovatel distribuční
soustavy povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí
a skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem,
pokud se s dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební
úpravy, přeložky a opravy v období od 1. září do 31. května následujícího kalendářního
roku lze provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům.
(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. j) bodě 6 je provozovatel distribuční
soustavy povinen obnovit distribuci plynu nejpozději po úhradě náhrady škody
způsobené neoprávněným odběrem nebo neoprávněnou distribucí bezprostředně po
odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.“.
169. V § 59 odst. 7 se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. j)“ a za slovy „odstavce 5“ se
doplňují slova „nebo v případech, kdy poruchu podle písmene b) bodu 4 prokazatelně
zaviní provozovatel distribuční soustavy.“.

170. V § 59 odstavec 8 zní:
„(8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj
distribuční soustavy na území vymezeném licencí,
b) zajistit distribuci plynu na základě uzavřených smluv a ve stanovené kvalitě,
c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční
soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní
nebo distribuční soustavě,
d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky
připojení,
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přístupu k distribuční soustavě, s výjimkou prokazatelného nedostatku volné
kapacity; odmítnutí distribuce plynu musí mít písemnou formu a musí být
odůvodněno,
f) zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k distribuční soustavě
za podmínek stanovených tímto zákonem,
g) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu
a souvisejících služeb,
h) poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních
soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění
vzájemné provozuschopnosti soustav,
i) zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který zajišťuje distribuci plynu,
naměřené a vyhodnocené údaje,
j) zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro
rozhodnutí o cenách za distribuci plynu,
k) vést samostatné účty za distribuci plynu pro účely regulace,
l) zajistit přepravu plynu a distribuci plynu pro provozovatele distribuční soustavy
nepřipojené přímo k přepravní soustavě v rozsahu spotřeby plynu účastníků trhu
s plynem, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jeho distribuční
soustavě,
m) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány
distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
o) oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat
na snížení distribuční kapacity,
p) zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení
distribuční soustavy,
q) zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro
sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem
přepravní soustavy,
r) poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho
odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance.
s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,
t) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy,
a to na období nejméně 5 let,
u) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě,
v) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které
získává při výkonu své činnosti,
w) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád
provozovatele distribuční soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
x) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou
ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě
a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,
y) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb.
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171. V § 59a odstavec 9 zní:
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plynárenského podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených
zákazníků.“.

172. V § 59a se odstavec 11 zrušuje.

173. V § 60 odst. 1 písmena b) až d) znějí:
„b) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenská zařízení,
c) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním
podzemního zásobníku plynu,
d) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného
a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz
podzemního zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění
a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel,“.
174. V § 60 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených
podmínek připojení,“.
175. V § 60 odst. 1 písmeno h) se zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
176. V § 60 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
zní:
„i) na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu
s plynem.“.
177. V § 60 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen zřídit věcné břemeno
umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm.
b), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě
s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na
návrh provozovatele podzemního zásobníku plynu o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.
178. V § 60 se na konci odstavce 7 vkládají slova „nebo poruchu prokazatelně zavinil
provozovatel podzemního zásobníku plynu.“.
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„(8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je dále povinen
a) zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj
podzemního zásobníku plynu,
b) zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,
c) uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této
soustavě,
d) poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na
kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné
k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
e) zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data
nezbytná pro zúčtovaní odchylek operátorovi trhu a účastníkovi trhu s plynem,
pro kterého zajišťuje uskladnění plynu,
f) vést samostatné účty za uskladňování plynu
g) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci kapacit a výkonů
podzemního zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
h) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán
podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu
a každoročně upřesňovat,
i) zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu
a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity,
j) zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení
podzemního zásobníku plynu,
k) umožnit přístup k podzemnímu zásobníku plynu každému, kdo o to požádá
a splňuje podmínky přístupu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku
volné kapacity; případné odmítnutí přístupu k podzemnímu zásobníku plynu musí
mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
l) prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na
straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen z podzemního zásobníku plynu do
skončení účinnosti smlouvy,
m) vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu,
n) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj podzemního
zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,
o) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které
získává při výkonu své činnosti,
p) zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád
provozovatele podzemního zásobníku plynu a po schválení zajistit jeho
zveřejnění,
q) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou
ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě
a úrovni údržby zařízení podzemního zásobníku plynu,
r) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících
služeb.“.
180. § 61 včetně nadpisu zní:
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Obchodník s plynem
(1) Obchodník s plynem má právo
a) nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem,
b) nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států,
c) na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav,
podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem,
d) ukončit nebo přerušit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu,
e) na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy
a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu
zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo
distribuční soustavě,
f) na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních
účastníků trhu s plynem.
(2) Obchodník s plynem je povinen
a) vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou obchodní bilanci a to včetně údajů
o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do České republiky
s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat společně s měsíčními údaji
o počtech svých zákazníků s roční spotřebou nižší než 400 tis. m3, kteří změnili
dodavatele plynu operátorovi trhu,
b) řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných
provozovatelů,
c) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy
dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá,
d) zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku
při dodržení bezpečnostního standardu,
e) poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy
nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění
provozu a rozvoje plynárenské soustavy,
f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle §12a,
g) účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance,
h) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících
služeb,
i) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu
podle § 20a,
j) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu;
zaregistrováním se obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem trhu,
k) zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za
konkurenceschopné ceny energetických služeb,
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l) upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní
podmínky.“.
181. § 62 včetně nadpisu zní:
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Zákazník
(1) Zákazník má právo na
a) připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo distribuční
soustavě při dodržení podmínek připojení, pokud má k připojení souhlas vlastníka
dotčené nemovitosti,
b) volbu a bezplatnou změnu dodavatele plynu,
c) dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má
na tuto činnost uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní nebo distribuční
soustavy umožňují,
d) zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem,
e) přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu zásobníku
plynu za podmínek stanovených tímto zákonem.
(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 měřícím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je
připojen,
d) řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy,
e) předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje
v zahraničí nebo u výrobce plynu,
f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou
ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez
zbytečného odkladu 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 na veřejně přístupná místa; 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 podzemního 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.
(3) Zákazník, který si obstarává plyn sám, je povinen
a) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, které si do plynárenské soustavy
dodává, a množstvím plynu, které z plynárenské soustavy odebírá,
b) předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu
podle § 20a.
(4) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na
základě smlouvy, je povinen
a) tuto dodávku zákazníkům umožnit,
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který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům
a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou
ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně
odstranit,
c) umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení
a zajistit údržbu tohoto zařízení.
(5) Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je
součástí této nemovitosti.“.
182. § 63 se zrušuje.

183. § 64 a 65 včetně nadpisů znějí:
„§ 64
Technické plynárenské dispečinky
(1) Bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy zajišťují dispečinky
plynárenských podnikatelů.
(2) Dispečinky plynárenských podnikatelů jsou povinny vzájemně spolupracovat
a poskytovat nezbytné údaje pro dispečerské řízení.
(3) Při stavech nouze na celém území státu a činnostech bezprostředně zamezujících
jejich vzniku jsou pokyny dispečinku provozovatele přepravní soustavy nadřazeny
pokynům dispečinků provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů podzemních
zásobníků a dispečinků výrobců plynu. Pokyny dispečinku provozovatele místně
příslušné distribuční soustavy, ke které je připojeno více než 90 000 zákazníků, jsou
nadřazeny pokynům dispečinku provozovatelů distribučních soustav, pokynům
dispečinku provozovatelů podzemních zásobníků plynu a pokynům dispečinku výrobců
plynu na tuto soustavu připojených.
§ 65
Přímý plynovod
(1) Zákazníkovi je možné dodávat plyn přímo z přepravní soustavy nebo výrobny plynu
nebo z plynárenského zařízení mimo plynárenskou soustavu České republiky, a to
přímým plynovodem.
(2) Zákazník je oprávněn zřizovat přímé plynovody pouze tehdy, pokud mu byl
odmítnut přístup k distribuční soustavě nebo přepravní soustavě.
(3) Provozovatel přímého plynovodu je povinen
a) umožnit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
instalovat měřicí zařízení a uhradit náklady na tuto instalaci,
b) řídit se pokyny příslušných technických plynárenských dispečinků,
c) zajistit provoz, údržbu a opravy přímého plynovodu tak, aby se nestal příčinou
ohrožení života, zdraví či majetku osob.“.
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dohodě“ se zrušují.

185. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na přeložku vybraného plynového
zařízení nebo při jeho stavební úpravě, při které nedochází ke změně technických
parametrů, se autorizace nevyžaduje.“.

186. V § 67 se odstavec 14 zrušuje.

187. § 68 a 69 včetně nadpisů znějí:
„§ 68
Ochranná pásma
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného
a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není
podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení
plynárenského zařízení do provozu.
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu a pod nejníže
uloženým potrubím,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
a pod nejníže uloženým potrubím,
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od vnější strany ve všech
směrech.
(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit
plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých
činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická či právnická osoba provozující
příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku
a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,
b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených
v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu
v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od
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činnost umožnit.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch
plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu nebo
přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky.
§ 69
Bezpečnostní pásma
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných
havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění
stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud
není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem
uvedení plynového zařízení do provozu.
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdáleností od půdorysu
plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení
života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího
umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou
nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu
fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového
zařízení.
(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.“.
188. V § 70 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Vlastník plynárenského zařízení je
povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky
a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze
nezbytně nutné náklady.“.

189. § 71 až 73 znějí:
„§ 71
Měření
(1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.
(2) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni
vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi
provozovanou soustavu, měřicím zařízením.
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(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni
vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi
provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl
v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 15 mil. m3, průběhovým měřením
s dálkovým přenosem dat.
(4) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni
vybavit všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi
provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl
v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 400 tis. m3, průběhovým měřením.
(5) Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel přepravní nebo
distribuční soustavy.
(6) Výrobci plynu, zákazníci, provozovatelé podzemních zásobníků plynu
a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné nebo
předávací místo pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání
s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke
které jsou připojeni.
(7) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy
nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je měřici zařízení připojeno, se
zakazuje.
(8) Výrobci plynu, zákazníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu jsou povinni
umožnit provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv
přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či
odebrání měřicího zařízení.
(9) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy má právo
jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li
zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to
oznámit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy.
(10) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklad
výrobce plynu, zákazníka nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu zajišťuje
instalaci vlastního měřicího zařízení, na svůj náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje
správnost měření.
(11) Má-li výrobce plynu, zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu
pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo
nechat jej přezkoušet. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy je povinen na základě písemné žádosti výrobce plynu, zákazníka či
provozovatele podzemního zásobníku plynu do 15 dnů od jejího doručení vyměnit
měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.
(12) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho
přezkoušením a ověřením správnosti měření provozovatel přepravní soustavy nebo
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plynu, zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu.
(13) Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nesmí být prováděny
žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.
(14) U zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400
tis. m3, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen
typovým diagramem dodávek.
§ 72
Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem
(1) Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem
dodávat účastníkovi trhu s plynem plyn vymezený množstvím a časovým průběhem
a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj cenu. Součástí smlouvy o dodávce
plynu musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. Smlouva o dodávce plynu se
zákazníkem musí dále obsahovat
a) výčet odběrných míst,
b) způsob úhrady plateb za dodávku plynu,
c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, jedná-li se o smlouvu na dobu
neurčitou, se zákazníkem, jehož roční odběr plynu v jednom odběrném místě
nepřesahuje 400 tis. m3,
d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností
ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních
podmínek,
e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek,
f) dobu trvání smlouvy.
(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce plynu nebo
obchodník s plynem dodávat zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní
účet alespoň jednu ze služeb přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu
a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za přepravu plynu nebo
distribuci plynu cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na
výrobce plynu nebo obchodníka s plynem. Smlouva o sdružených službách dodávek
plynu musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce plynu
se zákazníkem.
(3) Smlouvou o připojení se zavazuje výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy
nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu připojit k jím
provozovanému těžebnímu plynovodu, přepravní nebo distribuční soustavě nebo
podzemnímu zásobníku plynu zařízení žadatele pro výrobu, distribuci plynu, podzemní
uskladnění plynu nebo odběr plynu a zajistit požadovanou kapacitu a žadatel se
zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení
musí dále obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění
a termín a místo připojení zařízení.
(4) Smlouvou o dopravě plynu těžebním plynovodem se zavazuje výrobce plynu
dopravit pro jiného výrobce plynu, obchodníka s plynem nebo zákazníka sjednané
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zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem musí dále
obsahovat dobu trvání smlouvy, velikost kapacity, výčet předávacích míst, způsobu
měření dopravovaného plynu a způsobu úhrady plateb za dopravu plynu.
(5) Smlouvou o přepravě plynu se zavazuje provozovatel přepravní soustavy dopravit
pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu sjednané
množství plynu a tento účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická
osoba se zavazuje zaplatit za přepravu plynu regulovanou cenu za přepravu a související
služby nebo cenu stanovenou na základě schváleného tržního způsobu stanovení ceny
za mezinárodní přepravu plynu. Smlouva o přepravě plynu zákazníkům na území České
republiky musí dále obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele přepravní
soustavy, dobu trvání smlouvy, určení vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy,
velikost přepravní kapacity, termín zahájení přepravy plynu a způsob měření plynu.
Smlouva o přepravě plynu se zákazníkem musí dále obsahovat
a) výčet odběrných míst,
b) způsob úhrady plateb za přepravu plynu,
c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností
ze strany provozovatele přepravní soustavy nebo v případě nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
d) způsobu vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.
(6) Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit
na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu nebo v případě provozovatele
distribuční soustavy nepřipojené přímo na přepravní soustavu distribuci plynu
z distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě, rezervovat distribuční kapacitu
a dopravit pro účastníka trhu s plynem sjednané množství plynu a účastník trhu
s plynem se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za
distribuci plynu, přepravu plynu a související služby. Smlouva o distribuci plynu musí
obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele distribuční soustavy, dobu trvání
smlouvy, termín zahájení distribuce plynu, velikost rezervované kapacity, výčet
předávacích míst, způsob měření distribuce plynu a jejího průběhu. Smlouva
o distribuci plynu se zákazníkem musí dále obsahovat
a) výčet odběrných míst,
b) způsob úhrady plateb za distribuci plynu,
c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností
ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo v případě nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
d) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.
(7) Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního zásobníku
plynu uskladnit pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou či právnickou
osobu dohodnuté množství plynu a účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická či
právnická osoba se zavazuje zaplatit za uskladnění dohodnutou cenu. Smlouva
o uskladňování plynu musí obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele
podzemního zásobníku plynu, době trvání smlouvy, velikosti skladovací kapacity,
provozní objem, denní vtláčecí výkon a těžební výkon. Smlouva o uskladňování plynu
se zákazníkem musí dále obsahovat
a) způsob úhrady plateb za uskladnění plynu,
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ze strany provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo v případě nesouhlasu
s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
c) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.
(8) Smlouvou o zúčtování odchylek se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovávat
a vypořádávat odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje platit cenu
uplatněnou v souladu s cenovou regulací. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek se
fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování
odchylek musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu
a dobu trvání smlouvy.
(9) Pokud smlouva uzavřená podle odstavců 1, 2 a 4 až 7 neobsahuje některou ze
stanovených náležitostí, považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její
neplatnosti.
§ 73
Stav nouze
(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v plynárenské soustavě v důsledku
a) živelních událostí,
b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu10),
c) havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu,
d) nevyrovnané bilance plynárenské soustavy nebo její části,
e) teroristického činu,
f) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob,
a způsobuje významný a náhlý nedostatek plynu nebo ohrožení celistvosti plynárenské
soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném
území nebo jeho části.
(2) Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje
reálné riziko vzniku stavu nouze.
(3) Pro celé území státu provozovatel přepravní soustavy
a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích
prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra,
krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
b) oznamuje předcházení stavu nouze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 1 hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje
ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským
úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.
(4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy
a) vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení stavu nouze v hromadných sdělovacích
prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně
oznamuje ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra,
krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy,
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podle odstavce 2 a neprodleně oznamuje ministerstvu, Energetickému
regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, krajským úřadům a Magistrátu hlavního
města Prahy,
c) řídí činnosti při předcházení stavu nouze a při stavu nouze.
(5) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s plynem
povinni podřídit se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu.
(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého
zisku vyloučeno.
(7) Dojde-li v důsledku stavu nouze k nevyrovnané bilanci, zejména při rozsáhlých
haváriích zařízení pro jeho výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění, jsou plynárenští
podnikatelé, jejichž technické podmínky to umožňují, povinni podílet se na odstranění
havárií a obnovení dodávek, a to bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu
s plynem.
(8) Plynárenští podnikatelé jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení
stavu nouze zahájit likvidaci následků v souladu s havarijními plány.
(9) Odstranění havárií a obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze vyhlášeném pro
celé území státu koordinuje provozovatel přepravní soustavy a v případě vyhlášení
stavu nouze pro část území státu provozovatel distribuční soustavy.“.
190. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní:
„§ 73a
Bezpečnostní standard
(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu dodávající plyn zákazníkům s typovým
diagramem dodávky je povinen zajistit pro tyto zákazníky bezpečnostní standard
požadované dodávky plynu.
(2) Bezpečnostním standardem dodávky plynu se rozumí zajištění bezpečné a spolehlivé
dodávky plynu pro zákazníky s typovým diagramem dodávky pro následující situace:
a) pro částečné přerušení dodávky plynu po dobu trvající 8 týdnů a v rozsahu 20 %
z celkového denního objemu všech dovozních kontraktů určených pro zajištění
dodávek zákazníkům obchodníka na území České republiky nebo pro zajištění
spotřeby zákazníka, který si obstarává plyn sám, v zimním období,
b) pro spotřebu plynu v 5 po sobě následujících kalendářních dnech, v nichž
průměrná denní teplota zůstane nižší než -14C,
c) pro pokrytí poptávky po plynu vyvolané vývojem venkovních teplot v průběhu
nejchladnějšího období od 1. října do 31. března, které se vyskytlo v posledních
20 letech předcházejících danému roku.
(3) Bezpečnostní standard dodávky plynu se zajišťuje zejména:
a) využitím podzemních zásobníků plynu,
b) diverzifikací zdrojů dodávek plynu,
c) prostřednictvím dlouhodobých smluv na dodávky plynu,
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e) využíváním alternativních paliv.
(4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, na kterého se vztahuje povinnost zajistit
bezpečnostní standard dodávky plynu podle odstavce 1, předkládá údaje o rozsahu
bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění vždy k prvému dni každého měsíce
operátorovi trhu.“.
CELEX: 32004L0067

191. § 74 včetně nadpisu zní:
„§ 74
Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné
uskladnění plynu
(1) Neoprávněným odběrem plynu je
a) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu nebo v rozporu
s touto smlouvou,
b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních
povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem
plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění,
c) odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně
sjednán,
d) připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn,
e) odběr měřený měřicím zařízením,
1. které nezaznamenalo odběr nebo zaznamenalo odběr nesprávně ke škodě
plynárenského podnikatele nebo obchodníka s plynem, v důsledku
neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či
příslušenství nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje
o skutečné spotřebě změnily,
2. které nebylo připojeno plynárenským podnikatelem nebo jehož připojení jím
nebylo schváleno,
3. na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna
povinnost podle § 71 odst. 11,
f) odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu či na
zařízení distribuční soustavy, zařízení přepravní soustavy, zařízení pro výrobu nebo
těžbu plynu či zařízení pro uskladňování plynu,
g) odběr plynu, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup
k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného plynového zařízení,
přestože byl k umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby,
výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně nebo jiným
prokazatelným způsobem vyzván.
(2) Neoprávněnou přepravou plynu je
a) přeprava bez uzavřené smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu s uzavřenou
smlouvou na přepravu plynu,
b) přeprava při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností.
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a) distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s uzavřenou
smlouvou na distribuci plynu,
b) distribuce při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností.
(4) Neoprávněným uskladněním plynu je
a) uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo v rozporu s uzavřenou
smlouvou na uskladnění plynu,
b) uskladnění při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností.
(5) Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné
uskladnění plynu se zakazují.“.
192. § 75 se zrušuje.

193. V § 76 odst. 1 se slovo „zajistit“ nahrazuje slovy „, pokud mu odběratel poskytne
nezbytné technické údaje, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě které
zajistí“, slova „pokud je to technicky možné“ se zrušují, slovo „odběrateli“ se zrušuje
a slovo „který“ se nahrazuje slovem „kdo“.

194. V § 76 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„a) o to požádá a dodávka tepelné energie je v souladu s územní energetickou
koncepcí11),
_____________________________
11)

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

195. V § 76 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení,
které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu
v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy,“.

196. V § 76 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

197. V § 76 odst. 3 se věta první zrušuje.

198. V § 76 odst. 3 písm. b) se čárka za slovem „teplota“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a
hmotnostní nebo objemový průtok“ se zrušují.

199. V § 76 odst. 3 písm. d) se za slovo „cenu“ vkládají slova „tepelné energie“ a slova
„nebo způsob jejího stanovení“ se zrušují.
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„e) při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro
více odběrných míst způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na
jednotlivá odběrná místa včetně získávání a ověřování vstupních údajů pro toto
rozdělování,
f) v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií nebo teplou vodou
objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce
tepelné energie, způsob rozdělení nákladů mezi ně.“.
201. V § 76 odst. 4 písm. c) se slovo „rekonstrukcí“ nahrazuje slovy „stavebních úprav“ a za
slovo „prací“ se vkládají slova „a při připojování nového odběrného místa“.

202. V § 76 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) v souladu se zvláštním právním předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech rozvodná tepelná zařízení, stavět podpěrné body a přetínat tyto
nemovitosti potrubními trasami,“.
203. V 76 odst. 5 písm. c) se za slovo „upozornění“ vkládají slova „a stanovení rozsahu“.

204. V § 76 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo škodu prokazatelně zavinil
dodavatel tepelné energie“.

205. V § 76 odstavec 7 zní:
„(7) Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen zřídit věcné břemeno
umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm.
a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo není
určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě
s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na
návrh provozovatele rozvodného tepelného zařízení o zřízení věcného břemene
umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.
206. V § 77 odst. 3 větě první se za slova „teplonosné látky“ vkládají slova „nebo jejich
parametrů a“ a za větu první se vkládá věta „Dále je odběratel povinen na svůj náklad
upravit odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými
podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem
tepelné energie.“.

207. V § 77 odst. 4 se za slova „pouze po“ vkládá slovo „písemné“ a za slovo „licence“ se
doplňují slova „na rozvod tepelné energie“.
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instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z domovní předávací
stanice.“.

209. V § 78 odst. 4 se slova „Držitel licence“ nahrazují slovem „Dodavatel“.

210. V § 78 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

211. V § 78 odst. 6 se slovo „užitkové“ zrušuje a slova „5 let po nabytí účinnosti tohoto
zákona“ se nahrazují slovy „1. září 2011“, za slovy „množství teplé“ se slovo
„užitkové“ zrušuje a za slovem „mezi“ se slovo „všemi“ zrušuje.

212. V § 78 odst. 7 se za slovy „v teplé“ slovo „užitkové“ zrušuje a za slovem „teplé“ se
slovo „užitkové“ zrušuje.

213. V § 78 odst. 8 větě první a druhé se slovo „užitkové“ zrušuje.

214. V § 78 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Společné odběrné tepelné zařízení pro dodávku tepelné energie v jedné nemovitosti
je součástí této nemovitosti.“.
215. V § 80 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo „zdrojů“ vkládá odkaz na poznámku pod
čarou č. 4a a slova „podle § 31 odst. 1“ se zrušují.

216. § 81 až 85 se zrušují.

217. V § 86 odst. 2 se za větu první doplňují věty „Vlastník rozvodného tepelného zařízení je
povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky
a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze
nezbytně nutné náklady.“.

218. V § 87 odstavce 1 až 4 znějí:
„(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení
pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu
a ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem
nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu
s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto
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provozu.
(2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo
rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5
m.
(3) U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou
umístěny v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic
a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.
(4) V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie,
i mimo ně je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich
spolehlivost a bezpečnost provozu. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se
prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto
zařízení podmínky. Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce,
uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných
pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele
tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas, který
musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují k návrhu regulačního
plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v území
o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.“.
219. § 88 včetně nadpisu zní:
„§ 88
Stav nouze
(1) Stavem nouze je stav, který vznikl v soustavě centralizovaného zásobování teplem
v důsledku
a) živelních událostí,
b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného
stavu10),
c) havárií na zařízeních pro výrobu a rozvod tepelné energie,
d) smogové situace podle zvláštních předpisů10a),
e) teroristického činu,
f) nevyrovnané bilance v soustavě centralizovaného zásobování teplem,
g) je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.
(2) Předcházení stavu nouze je soubor činností prováděných v situaci, kdy existuje
reálné riziko vzniku stavu nouze.
(3) Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou všichni držitelé licence,
odběratelé i koneční spotřebitelé povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie
bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licencí mohou v nezbytném rozsahu využívat
zařízení odběratelů a konečných spotřebitelů.
(4) Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhlašuje ministerstvo, pro jeho
část krajský úřad nebo Magistrát Hlavního města Prahy prostřednictvím sdělovacích
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povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a příslušné hasičské záchranné
sbory krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.
(5) U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje je držitel licence na
rozvod tepelné energie povinen přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle
výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů.
(6) Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého
zisku vyloučeno.“.
220. Nadpis § 89 zní: „Neoprávněný odběr tepelné energie“.

221. V § 89 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „tepla“ nahrazuje slovy „tepelné
energie“.

222. V § 89 odst. 1 písm. a) se slova „uzavřenou smlouvou“ nahrazují slovy „tímto zákonem
a zákonem upravujícím oblast hospodaření energií11)“.

223. V § 89 odst. 1 písm. b) se slovo „záloh“ nahrazuje slovem „plateb“.

224. V § 89 odst. 1 písm. c) se slovo „nezaznamenává“ nahrazuje slovem „nezaznamenalo“,
slovo „zaznamenává“ se nahrazuje slovem „zaznamenalo“ a na konci písmene c) se
doplňuje text „nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje
o skutečném odběru změnily“.

225. V § 89 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) odběr bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného
tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či
odpojení měřicího zařízení.“.
226. V § 89 odstavec 2 zní:
„(2) Neoprávněný odběr tepelné energie se zakazuje.“.

227. Hlava třetí zní:
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SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 90
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,
b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,
c)

nepředá příslušnému technickému dispečinku
k dispečerskému řízení v rozporu s § 26 odst. 5,

nezbytné

údaje

potřebné

d) se neřídí pokyny technických dispečinků provozovatelů přenosové nebo distribuční
soustavy a jejich Pravidly provozování či nesplní další úkony specifikované v § 28
odst. 2,
e) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená
elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 28 odst 3,
f) provozuje vlastní náhradní zdroj propojený s přenosovou nebo distribuční soustavou
bez dohody s příslušným provozovatelem v rozporu s § 28 odst. 4,
g) nesplní požadavky stanovené § 28 odst. 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4, § 77 odst. 6 nebo
v § 87 odst. 6,
h) nezajistí bezpečný provoz elektrické, plynovodní či tepelné přípojky v rozporu s § 45
odst. 5, § 66 odst. 3 nebo s § 79 odst. 4,
i) provede v ochranných pásmech činnosti specifikované v § 46 odst. 8, § 46 odst. 9, §
46 odst. 10, § 68 odst. 4 nebo v § 87 odst. 4,
j) poruší povinnost stanovenou v § 46 odst. 12,
k) neupraví na svůj náklad předávací nebo odběrné místo pro měřicí zařízení v rozporu s
§ 49 odst. 2 nebo s § 71 odst. 6,
l) neoznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zjištěné závady na
měřicích zařízeních v rozporu s § 49 odst. 4 nebo s § 71 odst. 9,
m) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3,
n) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu
zařízení v rozporu s § 49 odst. 6 nebo s § 71 odst. 8,
o) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v
rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,
p) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,
q) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy udržovat volný pruh
pozemků v lesních průsecích v rozporu s § 68 odst. 7,
r) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy,
anebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 8,
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písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,
t) neupraví na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo
je neupraví pro instalaci měřicího zařízení či je upraví bez předchozího projednání
s dodavatelem tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 3,
u) provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj tepelné energie propojený s rozvodným
zařízením, jakož i dodává do tohoto zařízení tepelnou energii bez písemné dohody
s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,
v) jako vlastník nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho
část nezbytná pro dodávku třetím osobám, umístění a provozování tohoto zařízení
nestrpí v rozporu s § 77 odst. 6,
w) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází
neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo
rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,
x) nezajistí opravy a údržbu tepelné přípojky v rozporu s § 79 odst. 3, nebo
y) provede činnosti v ochranném pásmu zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie,
i mimo ně, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost
provozu nebo ostatní stavební činnosti bez předchozího písemného souhlasu
provozovatele tohoto zařízení v rozporu s § 87 odst. 4.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
§ 91
Správní delikty držitele licence
(1) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností držitele
licence podle § 11 odst. 1.

(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2,
b) poruší povinnost vyplývající z § 32 odst. 5 písm. b),
c) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, nebo
d) neoprávněně dodává elektřinu do elektrizační soustavy v rozporu s § 52 odst. 3.
(3) Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že
a) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení, v rozporu s § 24 odst. 6,
b) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 26,
d) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a
pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,
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odst. 8,
f) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3, nebo
g) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy v rozporu s
nařízením o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie.
CELEX: 32003R1228

(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí distribuci elektřiny nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v rozporu s § 12a odst. 5,
c) neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení, v rozporu s § 25 odst. 7,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 11 a 12,
e) nehradí výrobcům elektřiny příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby
elektřiny a tepla, anebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů v rozporu s § 25
odst. 13,
f) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 25a odst. 2,
g) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 25a odst. 3 a
4,
h) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo
nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 25a odst. 8,
i) poruší některou z povinností uvedených v § 26,
j) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a
pravidelné ověřování správnosti měření v rozporu s § 49 odst. 7,
k) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření v rozporu s § 49
odst. 8, nebo
l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 4.
(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel poslední instance nedodává elektřinu za podmínek v rozporu s § 12a,
b) překročí některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo
c) ukončí nebo přeruší dodávku elektřiny v případech, kdy se nejedná o neoprávněný
odběr elektřiny.
(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší některou z povinností uvedených § 57,
b) poruší některou z povinností uvedených v § 64 odst. 2,
c) neplní některou z povinností uvedených v § 73 odst. 7 a 8,
d) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo
e) překročí některé z oprávnění uvedených v § 57 odst. 1.
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(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností uvedených v § 58,
b) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 58a odst. 2,
c) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu § 58a odst. 3,
d) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo
nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 58a odst. 7,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 64,
f) nesplní některou z povinností uvedených v § 71,
g) nesplní některou z povinností uvedených v § 73,
h) překročí některá z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1, nebo
i) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle nařízení o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
CELEX: 32005R1775

(8) Držitel licence na distribuci plynu se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 3,
b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje v rozporu s § 12a odst. 5,
c) neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení a v dané lhůtě, v rozporu s § 59 odst. 6,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8,
e) nedodrží některé z kritérií uvedených v § 59a odst. 1,
f) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho dodržování v rozporu s § 59a odst. 3 a 4,
g) jako nájemce nepřevezme pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví nebo
nesdělí nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozporu s § 59a odst. 8,
h) poruší některou z povinností uvedených v § 64,
i) poruší některou z povinností uvedených v § 71,
j) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo
k) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1.
(9) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší některou z povinností uvedených v § 60,
b) poruší některou z povinností uvedených § 64,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 73, nebo
b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 60 odst. 1.
(10) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn za podmínek uvedených v § 12a,
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c) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu v rozporu s § 73a odst. 1, nebo
d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 60 odst. 1.
(11) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie se dopustí
správního deliktu tím, že
a) neposkytne dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu v rozporu s § 12 odst. 2,
b) poruší některou z povinností uvedených v § 76,
c) poruší některou z povinností uvedených v § 78, nebo
d) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76.
(12) Dodavatel tepelné energie se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 2, nebo
b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4.
(13) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až 10 se ukládá pokuta až do výše 50 000 000
Kč. Za správní delikt uvedený v odstavci 11 nebo odstavci 12 se ukládá pokuta až do výše
15 000 000 Kč.
§ 91a
Správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) podniká v energetických odvětvích na území České republiky bez licence,
b) neposkytne svá energetická zařízení jinému držiteli licence v rozporu s § 10 odst. 7,
c) poruší povinnost uvedenou v § 26 odst. 5,
d) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 2,
e) poruší některou z povinností uvedených v § 28 odst. 4 a 5, § 46 odst. 4, § 62 odst. 4,
§ 68 odst. 7, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6,
f) ovlivní kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou nebo
nesplní některou z povinností uvedených v § 43,
g) poruší některou z povinností uvedených v § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo § 79 odst. 3,
h) poruší některou z povinností uvedených v § 46 odst. 14,
i) se nepodřídí omezení spotřeby elektřiny, plynu či tepla nebo změně dodávek v
rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 nebo s § 88 odst. 3,
j) poruší některou z povinností uvedených v § 62 odst. 2,
k) poruší některou z povinností uvedených v § 77 odst. 3 nebo 4,
l) provede zásahy na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená
elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční
soustavy v rozporu s § 28 odst. 3,
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n) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo
distribuční soustavy nebo vlastníka v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78
odst. 3,
o) zasáhne do odběrného plynového zařízení před měřicím zařízením bez předchozího
písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 13,
p) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází
neměřená dodávka tepelné energie bez souhlasu držitele licence na výrobu nebo
rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7, nebo
q) překročí některé z oprávnění uvedených v § 28 odst. 1.
(2) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se ukládá pokuta až do
výše 15 000 000 Kč.“.
228. § 92 včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:
„§ 92
(1) Státní energetická inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední
inspektorát a územní inspektoráty. Sídla územních inspektorátů a jejich územní
působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu
hlavního města Prahy12a). Ústřední inspektorát i územní inspektoráty jsou správními
úřady.
(3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem
státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních
organizačních jednotek Státní energetické inspekce.
(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel; jeho jmenování a odvolání se řídí
služebním zákonem12b). V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje, řídí
a odvolává ústřední ředitel.
_________________________________
12b

) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (služební zákon).“.

229. V § 93 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické
energie2a) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b),“.
CELEX: 32003R1228, 32005R1775

230. V § 93 odst. 1 písmeno e) zní:
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některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).“.
231. § 94 zní:
„§ 94
(1) Státní energetická inspekce je oprávněna
a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků
a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění,
b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o
lhůtách,
c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Národního programu hospodárného
využívání energie a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů uvádějí
v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé údaje,
d) kontrolovat shodu energetického spotřebiče,
e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu
nevyhovující energetické spotřebiče,
f) vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné k posouzení shody
energetických spotřebičů,
g) odebírat na náklad kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických
spotřebičů a provádět u nich kontroly shody,
h) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke
zvýšení energetické účinnosti včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení
energetické účinnosti,
i) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení energetické
účinnosti a o jejich finančních a správních rámcích,
j) vyžadovat informace potřebné k výkonu její činnosti.
(2) Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanovisko
k územnímu plánu a regulačnímu plánu a závazná stanoviska v územním řízení
a stavebním řízení4d).
(3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů
a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků energetických spotřebičů.
(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo
Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření.
(5) Rozhodnutí vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního
inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.“.
CELEX: 32006L0032
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233. V § 95 odstavec 3 zní:
„(3) Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspektorát Státní energetické inspekce.
O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem Státní energetické inspekce
rozhoduje ústřední inspektorát Státní energetické inspekce.“.
234. V § 95 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.“.
235. § 96 zní:
„Společná ustanovení
§ 96
(1) Energetický regulační úřad je příslušný k rozhodování sporů o právech či
povinnostech vyplývajících z právního vztahu podle § 17 odst. 5 písm. b) tehdy, pokud
současně s podáním návrhu na rozhodnutí ve sporu nebo ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o podání návrhu rozhodovat ve sporu vyjádří odpůrce s pravomocí
Energetického regulačního úřadu souhlas. Řízení je zahájeno dnem, v němž je souhlas
odpůrce s pravomocí Energetického regulačního úřadu doručen tomuto úřadu.
V opačném případě Energetický regulační úřad návrh usnesením odloží.
(2) Pravomocné rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nahrazuje projev vůle
účastníků sporu.
(3) Smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí právní úpravou závazků
a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle občanského nebo obchodního zákoníku,
pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného.“.
236. Za § 97 se vkládají nové § 97a a 97b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 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 podzemního 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
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nového řádu nebo změnu schváleného řádu, kterým se rozpor s právním předpisem
odstraní.
(4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh
řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce 3, 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. Zahájení řízení z moci úřední brání zahájení řízení v téže věci na
žádost držitele licence.
(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. 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.
(6) Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 10 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. S 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,
jinak návrh řádu zamítne. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo z části 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. Stanovený řád je držitel licence povinen bez zbytečného odkladu
zveřejnit.
CELEX: 32005L0089
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§ 97b
Opatření na trhu se skladovací kapacitou plynu
(1) Je-li ze všech okolností zřejmé, že trh se skladovací kapacitou plynu není efektivně
konkurenční nebo je-li fungování takového trhu se skladovací kapacitou plynu
ohroženo, může Energetický regulační úřad zahájit řízení o uložení opatření k nápravě.
Efektivně konkurenčním trhem se skladovací kapacitou plynu není trh, na němž působí
jeden nebo více provozovatelů podzemních zásobníků plynu s dominantním postavením
a kde úprava přístupu třetích stran k podzemnímu zásobníku plynu podle tohoto zákona,
popřípadě opatření uložená provozovateli podzemního zásobníku plynu podle zákona
o ochraně hospodářské soutěže, nevedla nebo nevedou k odstranění překážek přístupu
třetích stran k podzemním zásobníkům plynu.
(2) Energetický regulační úřad si před zahájením řízení vyžádá stanovisko Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže o tom, zda na trhu se skladovací kapacitou plynu působí
provozovatel podzemního zásobníku plynu s dominantním postavením podle zákona
o ochraně hospodářské soutěže a zda existují právní nebo faktické překážky přístupu
třetích stran k podzemím zásobníkům plynu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
poskytne Energetickému regulačnímu úřadu stanovisko do 30 dnů ode dne doručení
jeho žádosti.
(3) Účastníkem řízení je provozovatel podzemního zásobníku plynu. Na základě
výsledků řízení může Energetický regulační úřad uložit provozovateli podzemního
zásobníku plynu s dominantním postavení jedno nebo několik z následujících opatření:
a) povinnost uvolnit určenou část skladovací kapacity k využití třetím osobám, včetně
podmínek přístupu k uvolněné kapacitě a jejího přidělování,
b) povinnost přidělování skladovací kapacity určeným způsobem a podmínky
takového přidělování,
c) povinnost zveřejnění informací nezbytných pro uplatnění práva přístupu třetích
stran k podzemnímu zásobníku plynu včetně informací o způsobu stanovení ceny
za uskladňování plynu,
d) povinnost poskytovat účastníkům trhu s plynem další určené služby, související
s právem přístupu třetích stran k podzemnímu zásobníku plynu.
(4) Energetický regulační úřad uloží taková opatření k nápravě, která s přihlédnutím
k okolnostem nejlépe povedou k odstranění příčin, pro která nebyl trh se skladovací
kapacitou plynu efektivně konkurenční nebo bylo fungování takového trhu ohroženo.
Pominou-li důvody, pro které Energetický regulační úřad opatření k nápravě uložil,
rozhodne Energetický regulační úřad o jejich změně nebo zrušení, popřípadě stanoví
lhůtu, kdy uložená opatření zaniknou. Pro rozhodování o změně nebo zrušení opatření,
popřípadě stanovení lhůty, kdy uložená opatření zaniknou, se odstavce 2 použije
obdobně.“.
237. V § 98 se odstavce 6 až 8 zrušují.

238. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 98a
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich
instalace, způsoby vyhodnocování a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi
trhu potřebných pro plnění jeho povinností a určení množství odebrané elektřiny
nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při
neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při
neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu,
b) způsoby dispečerského řízení, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny
a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy, přepravní soustavy,
provozovateli podzemního zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční soustavy
pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo
distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo plynárenské soustavy,
vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské soustavy a způsob využívání
zařízení pro poskytování podpůrných služeb,
c) způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů
v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu
s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů
v plynárenské soustavě,
d) způsoby určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
a elektřiny z druhotných energetických zdrojů, způsoby výpočtu účinnosti pro
zařízení s daným ročním poměrem vyrobené elektřiny a užitečného tepla, referenční
hodnoty energie v palivu, způsoby výpočtu množství paliva potřebného k výrobě
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, termíny a rozsah
předávaných údajů z měření pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů a náležitosti
žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny
a tepla nebo druhotných energetických zdrojů včetně vzorů žádostí,
e) náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu
vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínky pro posuzování
těchto žádostí,
f) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při
odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování
předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby elektřiny, plynu a tepla
vč. regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu a obsahové náležitosti havarijních
plánů,
g) způsob a postup registrace technických pravidel v plynárenství u Hospodářské
komory České republiky,
h) způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření
odebíraného množství tepelné energie na přípravu teplé vody po více odběrných míst
v případech, kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů.
(2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou
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pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny,
prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení,
náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně
a zrušení licence,
b) obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování
distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele
distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních
podmínek operátora trhu,
c) požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad
za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu a postupy pro
vykazování dodržování kvality dodávek a služeb,
d) postup stanovení výše finančního příspěvku držitelů licence do fondu, postup čerpání
finančních prostředků z fondu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění
povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné
ztráty doloženy a vymezeny,
e) náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro
účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich
předkládání,
f) způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny
a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, přípravu
a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování
energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,
g) podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních soustav,
podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k elektrizační nebo
plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky (plynu),
h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví
1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah
zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční
soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny
uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek
elektřiny a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání
odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při
předcházení stavu nouze,
5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
6. postupy pro uplatnění povinně vykoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu
s elektřinou,
7. organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trh a způsoby jejich
vypořádání,
9. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
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11. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném
odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
12. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance.
i) Pravidla trhu s plynem, která stanoví
1. pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k podzemnímu
zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu
k přepravní soustavě, distribuční soustavě a podzemnímu zásobníku plynu a způsoby
řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny
uzavírání smluv,
3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek
plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání
odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při
předcházení stavu nouze,
5. postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,
6. postup provozovatele podzemního zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu
z podzemního zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
7. druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,
8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
9. termíny a postup při změně dodavatele plynu,
10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru,
neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
11. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné
energie a souvisejících služeb.
(3) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozdělení nákladů na
objekty nebo části objektů zásobované tepelnou energií ze společného odběrného místa
a na vytápění a poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.“.
239. Příloha zní:
„Příloha /k zákonu č........
Bezpečnostní pásma plynových zařízení
druh zařízení:
pásma:
Podzemní zásobníky (od oplocení) mimo samostatně
umístěných sond
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů

velikost
250 m
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nad 20 m3 do 100 m3
nad 100 m3 do 250 m3
nad 250 m3 do 500 m3
nad 500 m3 do 1000 m3
nad 1000 m3 do 3000 m3
nad 3000 m3
Plynojemy do 100 m3
nad 100 m3
Plnírny plynů (od technologie)
Zkapalňovací stanice stlačených plynů
Odpařovací stanice zkapalněných plynů
Kompresorové stanice (od technologie)
Regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100
do DN 250
nad DN 250
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů
do DN 300
do DN 500
nad DN 500
Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich oplocení
s tlakem do 100 barů
s tlakem nad 100 barů

20 m
40 m
60 m
100 m
150 m
200 m
300 m
30 m
50 m
100 m
100 m
100 m
200 m
10 m
20 m
15 m
20 m
40 m
100 m
150 m
200 m
80 m
150 m

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti operátora trhu v oblasti plynárenství vykonávají do posledního dne
šestého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provozovatel
přepravní soustavy a Bilanční centrum.
3. Regulace cen za mezinárodní přepravu plynu se nevztahuje na smlouvy uzavřené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Provozovatel distribuční soustavy je povinen provést technická opatření k ochraně ptactva
u stávajících stožárů venkovního elektrického vedení do napětí 110 kV do 15 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Do nabytí účinnosti služebního zákona jmenuje a odvolává ústředního ředitele Státní
energetické inspekce ministr průmyslu a obchodu.
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dosavadních právních předpisů.
7. Osvědčení o původu elektřiny, vydaná podle dosavadních právních předpisů zůstávají
v platnosti.
8. Vydaná rozhodnutí o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny, přímého vedení nebo
výrobny tepelné energie zůstávají v platnosti.
9. Při prvním ustavení Rady Energetického regulačního úřadu jmenuje vláda jednoho člena
Rady Energetického regulačního úřadu na 1 rok, jednoho na 3 roky, jednoho na 4 roky
a jednoho na 5 let. Předseda jmenovaný podle dosavadních právních předpisů je předsedou
a členem Rady Energetického regulačního úřadu podle tohoto zákona s funkčním obdobím
2 roky.
10. Do doby ustavení alespoň takového počtu členů Rady Energetického regulačního úřadu,
který je podle tohoto zákona podmínkou pro její usnášeníschopnost, vykonává působnost
Rady Energetického regulačního úřadu předseda.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 670/2004 Sb.
Čl. IV
V Čl. II zákona č. 670/2004 Sb., 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, se body 17 až 19
zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. V
V § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č.
241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona

- 86 č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., se v bodě 8 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Energetického regulačního úřadu,“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů
Čl. VI
V § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., se v bodě 9 za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Energetického regulačního úřadu,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VII
V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 361/2005
Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 181/2007 Sb., se za slova „členové Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Energetického regulačního
úřadu,“.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) v bodě 10 se za slova „členové Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání,“ vkládají slova „členové Rady Energetického regulačního úřadu,“.
2. V § 92 odst. 2 písm. k) se za slova „Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“
vkládají slova „, členů Rady Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad“.
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ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č.
134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č.
425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb.,
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005
Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 36 se na konci písmene zb) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zc),
které zní:
„zc) členů Rady Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad.“.
2. V § 38 odst. 1 se slova „y) až zb)“ nahrazují slovy „y) až zc)“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. X
V § 25 odst. 1 písm. o) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.
181/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se za slova „členem Rady Českého
telekomunikačního úřadu,“ vkládají slova „nebo členem Rady Energetického regulačního
úřadu.“.
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ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XI
V § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se za
slova „členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,“ vkládají slova „členové Rady
Energetického regulačního úřadu,“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XII
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) člen Rady Energetického regulačního úřadu,“.
Dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena h) až n).“.
2. V § 4 odst. 1 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až h)“ nahrazuji slovy „v § 2 odst. 1 písm. c)
až i)“.
3. V § 5 odst. 2 se slova „v § 2 odst. 1 písm. o) a p)“ nahrazují slovy „v § 2 odst. 1 písm. l) a
m)“.
4. V § 6 odst. 2 se slova „v § 2 odst. 1 písm. c) až l)“ nahrazuji slovy „v § 2 odst. 1 písm. c)
až m)“.
5. V § 13 odst. 5 se slova „v § 2 odst. 1 písm. j) až l)“ nahrazuji slovy „v § 2 odst. 1 písm. k)
až m)“.
6. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „c) až i)“ nahrazuji slovy „c) až j)“.
7. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „písm. k) a m)“ nahrazují slovy „písm. l) a n)“.
8. V § 14 odst. 1 písm. f) se slova „písm. l)“ nahrazují slovy „písm. m)“.
9. V § 14 odst. 1 písm. g) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.
10. V § 14 odst. 1 písm. h) se slova „písm. l) a m)“ nahrazují slovy „písm. m) a n)“.

ČÁST JEDENÁTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XIII
V § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č.
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zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 254/2004
Sb., zákona č. 236/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č.
444/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 122/2008 Sb., se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) Energetickému regulačnímu úřadu údaje o tom, zda má žadatel evidovány nedoplatky na
daních nebo poplatcích.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIV
Tento zákon nabývá účinnosti 30 dnů po jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva

1. Obecná část
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na 2. pololetí 2007 je předkládán návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
a) Zhodnocení dosavadního platného právního stavu
Zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění vytváří právní rámec pro regulaci v energetických
odvětvích, stanoví pravidla pro podnikání, práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu
s energií a pravidla pro uplatňování státní správy v těchto odvětvích. Ustanovení zákona jsou
v souladu s právem EU platným v době přijetí zákona a jeho novelizací. Základní principy, na
nichž je zákon postaven, platí v zemích EU stále, ale některé z nich byly rozšířeny a upraveny
v zájmu zavedení jednotného trhu s elektřinou a s plynem v rámci členských států EU.
Konečným cílem pravidel daných směrnicemi EU je ochrana stability a bezpečnosti
zásobování elektřinou a plynem a zajištění obrany jednotlivých subjektů – zejména
konečných zákazníků – před nežádoucími vlivy a tendencemi spojenými s monopolním
chováním.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
upravuje oblast regulace v energetice, práva a povinnosti účastníků trhu v odvětví
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Zároveň stanoví, že kontrolním orgánem
v energetice je Státní energetická inspekce, která disponuje příslušnými pravomocemi. Na
kontrolní oblast navazuje i oblast sankční.
Zákon uplatňuje principy platné v EU pro energetická odvětví. Jedná se zejména o:
- podnikání v elektronergetice, plynárenství i teplárenství je možné pouze na základě licence
udělované Energetickým regulačním úřadem,
- přístup třetích stran k elektroenergetickým a plynárenským sítím se uskutečňuje na principu
regulovaného přístupu, kdy ceny jsou regulovány a vyhlašovány předem,
- existuje samostatný regulátor pro energetická odvětví – Energetický regulační úřad,
- trh s elektřinou je plně otevřen od 1.1.2006,
- trh s plynem je plně otevřen od 1.1.2007,
- přístup k sítím je pro všechny účastníky trhu za stejných podmínek,
- opatření příjímaná za nestandardních stavů provozu elektroenergetické, plynárenské
a teplárenských soustav, které ohrožují jejich celistvost a bezpečnost,
- řešení sporů mezi účastníky trhu,
- dodávku elektřiny nebo plynu v případech, kdy sjednaný dodavatel ztratí schopnost plnit své
závazky,
- energetický fond na krytí prokazatelné ztráty v oblasti teplárenství.
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262/2002 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004
Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb.
Pro přehled uvádíme změny, k nimž na základě dosavadních novel v energetickém zákoně
došlo.
V případě zákona č. 262/2002 Sb. se jednalo o drobnou úpravu směřující k upřesnění § 14.
Další změna se uskutečnila v souvislosti se zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního tak, že byl zrušen § 97.
Zákonem č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se úprava týkala postavení ústředního
ředitele Státní energetické inspekce a předsedy Energetického regulačního úřadu.
Tyto úpravy z věcného hlediska nezasahovaly do věcné podstaty energetického zákona
a neměly vliv na uplatňování základních práv a povinností jednotlivých subjektů na
energetickém trhu. Zákonem č. 278/2003 Sb. byl urychlen postup otvírání trhu s elektřinou.
Zákon č. 458/2000 Sb. byl přijat na základě platné směrnice Evropské rady a Evropského
parlamentu 96/92/EHS, která stanovila pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice
98/30/EHS, která byla zaměřena na pravidla vnitřního trhu s plynem. Nově směrnice, které
Evropská rada a Evropský parlament přijaly pod čísly 2003/54/ES (trh s elektřinou)
a 2003/55/ES (trh s plynem) a 2004/8/ES (podpora kombinované výroby elektřiny a tepla),
vyvolaly potřebu výrazným způsobem energetický zákon novelizovat. Novela byla přijata pod
číslem 670/2004 Sb. a znamenala transpozici uvedených směrnic do energetického zákona.
Tímto procesem byla energetická legislativa platná v Evropské unii plně transponována do
našeho právního řádu. Současně platný energetický zákon je tedy plně v souladu s pravidly
platnými pro členské státy Evropské unie v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a obsahuje
i příslušná ustanovení týkající se kombinované výroby elektřiny a tepla a v předstihu i některé
povinnosti a práva vyplývající z požadavků na bezpečnost a spolehlivost provozování
a rozvoje energetických sítí (nyní upraveno směrnicí 2005/89/ES). Na základě transpozice
směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahuje energetický zákon mj. také ustanovení o oddělení
provozovatelů sítí jak v elektroenergetice, tak v plynárenství. Tato ustanovení jsou nyní
v souladu se směrnicemi. Zákon rovněž obsahuje ustanovení o univerzální službě, která má
zajistit nadstandardní jistotu pro určité kategorie zákazníků odebírajících elektřinu nebo plyn
v případech, kdy jejich sjednaný dodavatel ztratil schopnost plnit své závazky. Univerzální
služba je součástí veřejné služby v elektroenergetice a plynárenství, kterou průřezově
poskytují energetické společnosti na základě povinností stanovených zákonem. Jedná se
zejména o právo účastníků trhu s elektřinou a plynem na připojení a na dopravu elektřiny
nebo plynu za státem regulované ceny, které jsou stanoveny předem a vyhlášeny na období 1
následujícího roku. Součástí veřejné služby v energetice jsou i kontrolní činnosti Státní
energetické inspekce, která podle energetického zákona kontroluje dodržování tohoto zákona,
dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, dodržování zákona č. 180/2005
Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a nařízení Evropské komise
platné pro energetiku, která jsou účinná přímo.
Z uvedených důvodů zákon č. 670/2004 Sb. představoval nejvýznamnější novelizaci
energetického zákona od jeho účinnosti, tj. od roku 2001.
Poslední provedené novelizace v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.) představují změnu v pojetí přístupu do ochranných pásem energetických
zařízení s dopadem zejména na veřejně prospěšné stavby.
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b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Návrh zákona upravuje energetický zákon na základě nově přijatých směrnic č. 2006/32/ES
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení
směrnice Rady 93/76/EHS, č. 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny
a investic do infrastruktury, č. 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu, a nařízení č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním
soustavám.
Zákon č. 458/2000 Sb. plně transponuje směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu
a nařízení platná v době jeho poslední novelizace, to znamená, že obsahuje ustanovení, která
souhlasí s postupem liberalizace trhu s elektřinou a trhu s plynem v Evropské unii včetně
oddělení provozovatelů distribučních soustav a přenosových a přepravních systémů od
obchodu s elektřinou a s plynem a dalších neregulovaných činností včetně ochrany zákazníků.
26. dubna 2004 byla přijata Směrnice Rady 2004/67/ES o opatřeních na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu. Cílem této směrnice je přijetí takového minimálního společného
přístupu členských států k bezpečnosti dodávek, který bude slučitelný s požadavky vnitřního
trhu a zabrání jeho narušení. Prioritní význam bezpečnosti dodávek plynu je vztažen zejména
k domácnostem. Jelikož tehdejší novela energetického zákona, která vstoupila v platnost jako
zákon č. 670/2004 Sb. procházela v době přijetí výše uvedené směrnice druhým čtením
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, bylo možné tento předpis implementovat v tuzemské
primární legislativě pouze minimálně s tím, že většina ustanovení směrnice byla
implementována pomocí prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 375/2005 Sb., o stavech
nouze v plynárenství. Vzhledem ke svému významu je však vhodné, aby minimálně
ustanovení o bezpečnostním standardu dodávek plynu a způsobu jeho zajištění bylo součástí
energetického zákona, k čemuž dochází prostřednictvím předkládané novely.
18. ledna 2006 přijal Evropský parlament směrnici č. 2005/89/ES, jejímž cílem je zejména
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek elektřiny jako klíčové otázky pro fungování
vnitřního trhu s elektřinou. Tato směrnice klade důraz nejen na poskytování veřejné služby
související se zabezpečením dodávek elektřiny, ale přiměřenou úlohu dává i podporování
využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem směrnice je poskytování služeb ze strany
provozovatelů sítí na vysoké úrovni spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. S tím souvisí také
rozvoj energetických sítí a výrobní kapacity v energetice tak, aby byla zajištěna rovnováha
mezi nabídkou a poptávkou. Potřeba zvýšit bezpečnost, spolehlivost, kvalitu dodávek
a skloubit tyto záměry s poskytováním veřejné služby vyvolávají úpravy energetického
zákona i např. v oblasti schvalování provozních pravidel pro provozovatele přenosové
soustavy a provozovatele distribučních soustav, což jsou v našem případě Pravidla
provozování, která schvaluje Energetický regulační úřad. Větší důraz oproti minulosti je
kladen na spolupráci provozovatelů přenosových soustav se zahraničními provozovateli
v případech, kdy existuje vzájemné propojení. Zároveň je zdůrazněna důležitost vzájemné
výměny informací mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních
soustav, které se týkají provozu sítí. V současné době, kdy jednotlivé národní sítě jsou
vzájemně propojeny a mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí funkce celého evropského
energetického systému, vzrůstá i citlivost jednotlivých částí energetické soustavy na byť
vzdálené poruchy a kolize. Proto je třeba přijmout zákonem postupy a opatření v případech
vzniku nerovnováhy v elektrizačním systému a pro řešení případů výskytu nestandardních
provozních stavů. Zároveň je třeba účinně těmto stavům předcházet i ve spolupráci s okolními
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předcházení stavům nouze.
Změny v energetickém zákoně vyvolává rovněž směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti
u konečného uživatele a o energetických službách. Cílem přijímaných změn je zvýšit
energetickou účinnost užití energie u konečného uživatele, podporovat výrobu energie
z obnovitelných zdrojů a řídit poptávku po energii. Předkládaný návrh zákona obsahuje
transpozici těch ustanovení uvedené směrnice, která souvisejí s předmětem tohoto zákona.
Část uvedené směrnice je transponována zákonem o hospodaření energií. Proto energetický
zákon definuje energetickou službu a povinnosti, které vyplývají ze směrnice např. pro
vyúčtování elektřiny a povinné údaje, které musí zákazník obdržet pro to, aby mohl s energií
lépe hospodařit za účelem dosažení úspory.
Základním důvodem k novelizaci energetického zákona jsou ze shora uvedených důvodů
nové směrnice a nařízení platná v EU. Dalším důvodem jsou zkušenosti a poznatky
z dosavadního několikaletého uplatňování zákona v praxi. Některá ustanovení zákona je třeba
precizovat či upravit tak, aby byla jednoznačná a neumožňovala je obcházet nebo vykládat
několikerým způsobem. Tyto změny se projevují zejména v oblasti plynárenství. Trh
s plynem se začal v tuzemsku otevírat až od 1. ledna 2005 a praktické dopady tohoto procesu
je možné ve formě změn některých ustanovení textu zákona promítnout, na rozdíl od odvětví
elektroenergetiky, která měla tuto možnost již v rámci zákona č. 670/2004 Sb., teprve v rámci
předkládané novely. Celkově lze konstatovat, že navrhované změny této kategorie jsou
výsledkem sedmiletých zkušeností s uplatňováním zákona v jednotlivých energetických
odvětvích, přičemž byly vzaty v úvahu rovněž praktické poznatky a zkušenosti nabyté při
aplikaci právních předchůdců energetického zákona.
Závažným důvodem k novelizaci zákona je rovněž potřeba zjednodušit postupy a praxi pro
podnikatele. Jedná se o osoby jak podnikající v energetickém odvětví, tak pro podnikatele
v ostatních sektorech, kteří jsou uživateli energie. Cílem je tedy zjednodušení postupů státních
orgánů při vstupu do podnikání v energetických odvětvích a zjednodušení postupů a přístupu
energetických společností při poskytování služeb spojených s užitím elektřiny, plynu nebo
tepla. Nedílnou součástí návrhu novely je snížení administrativní zátěže kladené na
podnikatele, zejména z důvodů regulace v energetických odvětvích. Navrhované úpravy
výrazně zjednodušují postupy při udělování státního souhlasu k podnikání v energetických
odvětvích pro podnikatele tím, že Energetický regulační úřad (který licence uděluje) si sám
ověřuje finanční předpoklady k podnikání, bezúhonnost a nebude vyžadovat doložení
potřebných dokladů žadatelem podnikatelem. Rovněž se zjednodušuje vydávání licencí pro
malé a střední podnikatele a pro osoby podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Významné zjednodušení zátěže podnikatelů představuje také navrhovaná skutečnost v oblasti
plynárenství, a to, že licence podle energetického zákona se nebude udělovat na obchod,
výrobu, distribuci a uskladňování jiných plynů než zemního plynu v případech, že se nejedná
o distribuci potrubím, k němuž je připojeno více než 50 odběratelů plynu. Ostatní
zjednodušení v teplárenství a v elektroenergetice zůstávají v platnosti s tím, že z hlediska
bezpečnosti a spolehlivosti elektroenergetického systému platí výjimky zakotvené v zákoně
pro případy elektrických zařízení do napětí 52 kV. Výrazně se snižuje zátěž podnikatelů
v oblasti regulace tím, že široký okruh podnikajících osob nebude muset již předkládat
Energetickému regulačnímu úřadu tzv. regulační výkazy a regulační výkaznictví se má
vztahovat pouze na největší podnikatelské subjekty, které svojí činností výrazně ovlivňují trh
s elektřinou, plynem a teplárenství. Administrativní zátěž podnikatelů rovněž snižují zrušená
ustanovení o vydávání státního souhlasu s výstavbou nových výroben elektřiny, přímých
vedení a výroben tepla. V případě výstavby nových elektráren nebo výstavby nového přímého
vedení ministerstvo pouze vyhodnocuje záměr podnikatele a výsledky vyhodnocení mu
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odpovídající ustanovení zcela ruší. Podnikatelům vstupujícím do odvětví elektroenergetiky
a teplárenství se tímto přístupem zjednoduší proces výstavby nových energetických zdrojů.
Určitá privilegia i v tomto zjednodušeném přístupu ministerstva mají obnovitelné zdroje
elektřiny. Dalším zjednodušením je např. nové řešení institutu dodavatele poslední instance,
kdy zákon jednoznačně říká, kdo je tímto dodavatelem, za jakých okolností, na jakou dobu
a za jaké ceny dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn. Řešení sporů, které
v energetických odvětvích vznikají mezi držiteli licencí navzájem nebo mezi držiteli licencí
a jejich zákazníky, navrhované v § 17 (působnost Energetického regulačního úřadu), znamená
rovněž zjednodušení vztahů v energetice a rychlejší směřování k výsledku, který může přinést
užitek dotčeným stranám i zákazníkům. Jedná se o to, že Energetický regulační úřad bude
moci řešit spory v otázkách, kde je jinak příslušný soud – pokud se na tom obě strany dokáží
dohodnout.
Základní principy energetického zákona se předkládanou novelou nemění.
1. podnikání v energetických odvětvích je možné na základě licence udělované
Energetickým regulačním úřadem, přičemž podmínky pro udělení licence se pro malé
a obnovitelné zdroje energie zjednodušují,
2. přístup třetích stran k energetickým sítím je na principu regulovaného přístupu
s regulací a vyhlášením cen předem,
3. regulaci cen v energetice provádí Energetický regulační úřad,
4. přístup zacházení s účastníky trhu je nediskriminační,
5. opatření přijímaná za stavů nouze a při předcházení stavům nouze,
6. spory mezi účastníky trhu řeší Energetický regulační úřad,
7. veřejná služba zakotvena v zákoně,
8. dodavatel poslední instance - universální služba - ochrana zákazníků,
9. sledování rozvoje a údržby energetických sítí,
10. sledování bilance výroby a spotřeby elektřiny,
11. energetický fond na krytí prokazatelné ztráty v teplárenství,
12. povinnosti nad rámec licence v teplárenství, elektroenergetice a plynárenství,
13. právní oddělení provozovatele
v elektroenergetice,

přenosové

soustavy

a distribučních

soustav

14. právní oddělení
v plynárenství,

přepravní

soustavy

a distribučních

soustav

provozovatele

15. informační povinnosti státu vůči Komisi.
Základní pravidla a směry zůstávají zachovány.
Již stávající energetický zákon se zabývá výkonem státní správy v energetických odvětvích
a vytváří legislativní rámec pro podnikání v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství
a zároveň definuje systém kontroly naplňování nejen energetického zákona, ale i dalších
právních předpisů, které s energetikou přímo souvisejí. Energetický zákon nečiní rozdílu
v přístupu mezi ženami a muži, neboť se zabývá pravidly pro činnosti osob, na které se zákon
vztahuje, bez rozdílu pohlaví. Zákon neomezuje ani nezdůrazňuje zvlášť práva žen ani práva
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státních úřadů, o regulaci, o kontrole apod.
Již stávající energetický zákon je koncipován tak, aby podnikání v energetických odvětvích,
tj. v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství bylo spojeno s akceptováním požadavků na
ochranu životního prostředí. Týká se to nejen využívání energetických zdrojů s maximální
účinností a priority obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, kombinované výroby elektřiny
a tepla atd. Nově návrh energetického zákona obsahuje ustanovení zaměřené na ochranu
ptactva před nebezpečím poranění v souvislosti s novou výstavbou elektrických sítí a s
provozováním stávajících venkovních vedení. Jedná se o povinnost příslušných provozovatelů
sítí na všechny stožáry nových venkovních vedení instalovat zařízení k ochraně ptactva
a stávající vedení takto vybavit nejpozději do 15 let po nabytí účinnosti zákona. Na pozitivní
vývoj k ochraně životního prostředí má vliv i regulace v energetických odvětvích, neboť
zákon kodifikuje pravomoci Energetického regulačního úřadu podporovat ekologické
energetické zdroje.
c) Nezbytnost navrhované právní úpravy
Směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu, jejíž ustanovení se touto novelou
transponuje, ukládají členským státům uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné
k dosažení souladu se směrnicemi. V případě směrnice 2005/89/ES je v článku 8. uveden
termín 24.2.2008 s poukazem, že členským státům vzniká povinnost, aby přijaté předpisy
obsahovaly odkaz na tuto směrnici a členský stát je dále povinen oznámit Komisi do
1.12.2007 znění vnitrostátních právních předpisů, které budou přijaty v oblasti působnosti této
směrnice. Obdobně směrnici 2006/32/ES musí členský stát transponovat do 17.5.2008
a uvědomit o této skutečnosti Komisi.
Změna ostatních ustanovení vychází z toho, že stávající znění zákona obsahuje již neaktuální
ustanovení zejména proto, že trh s elektřinou a s plynem byl postupně otevírán tak, že
k úplnému otevření v případě elektřiny došlo k 1.1.2006 a v případě plynu k 1.1.2007
postupnými kroky, které byly definovány v § 21 a 55 zákona. Stávající zákon rovněž stanovil
konečné termíny, které musely respektovat energetické společnosti při naplňování požadavku
Evropské unie na provedení právního oddělení síťových provozovatelů od ostatní činnosti,
která není státem regulována. Oddělení bylo jak v odvětví elektroenergetiky, tak
i plynárenství ještě dříve než v uvedených termínech provedeno se všemi podrobnostmi
a důsledky z toho vyplývajícími. Z tohoto důvodu i tato příslušná ustanovení energetického
zákona ztratila na aktuálnosti a jeví se jako nadbytečná, a proto byla zrušena. V průběhu
účinnosti energetického zákona a jeho novelizací se zároveň s postupem liberalizace
energetického trhu v České republice uskutečňovaného v rámci pravidel platných jednotně
pro celou Evropskou unii dospělo k mnoha zkušenostem při aplikaci právního předpisu včetně
sekundární legislativy, a proto je potřeba příslušná ustanovení upravit podle získaných
poznatků a zkušeností tak, aby byla jednodušeji aplikovatelná jak pro uživatele energie, tak
pro poskytovatele služeb v energetice. V neposlední řadě se zjednodušují některé postupy
státní správy, např. při udělování licencí na podnikání v energetických odvětvích ve všech
kategoriích, které jsou definovány v zákoně.
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a slučitelnost s akty práva Evropské unie
Energetický zákon byl zpracován v souladu s českými ústavními požadavky a právními
zásadami. Nově navrhovaná právní úprava energetického zákona je v souladu s platným
právním řádem.
Východiskem energetického zákona byla Ústava ČR ze dne 16. 12. 1992, kde v hlavě první,
čl. 7 je uvedena povinnost: "Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu
přírodního bohatství“. Energetický zákon je obecně závazný právní předpis upravující
podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích (v elektroenergetice,
v plynárenství a v teplárenství) a tvoří základní předpoklady nejen k hospodaření s prvotními
energetickými zdroji, kterých má Česká republika velmi omezené množství, ale i k nutnosti
ochrany životního prostředí.
Na stejné právní i věcné základně je postaven návrh novely energetického zákona.
Energetika je upravena v Evropské dohodě (č. 7/1995 Sb.) v článku 79. Komunitární právo
upravuje směrnicemi elektroenergetiku, a to Směrnicí 2003/54/ES o společných pravidlech
vnitřního trhu s elektřinou, a plynárenství Směrnicí 2003/55/ES o společných pravidlech
vnitřního trhu se zemním plynem. Teplárenství není konkrétně upraveno žádným předpisem
práva ES, pouze podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je předmětem směrnice
2004/8/ES.
Cílem dotčených směrnic a nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu, které se
navrhovanou novelou transponují, je jednak zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek
elektřiny a plynu a jednak dosažení úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů a tím
zvýšení ochrany životního prostředí. Snahou je, aby poskytování energetických služeb ve
smyslu navrhovaných opatření vedlo mimo jiné spotřebitele elektřiny, plynu a tepelné energie
k aktivně hospodárnějšímu užití energie.
Již energetický zákon přijatý v roce 2000 vycházel z tehdy platných směrnic pro
elektroenergetiku a plynárenství a jeho zásadní novela pod č. 670/2004 Sb. zahrnula nové
směrnice EU pokračující v liberalizaci trhu. Současný návrh novely energetického zákona
vychází ze všech směrnic a nařízení ošetřujících vztahy v elektroenergetice a plynárenství.
Cílem novelizace je dosažení harmonizace energetického zákona se všemi právními předpisy
pro energetiku, které přijala Evropská unie v mezidobí od roku 2004 (zákon č. 670/2004 Sb.
nabyl účinnosti 30.12.2004).
Lze proto konstatovat, že návrh novely energetického zákona je slučitelný s právem ES.
Podrobné odůvodnění je obsaženo v jednotlivých částech vlastní navrhované právní úpravy.
Pracovní verze návrhu zákona byla zaslána Stálému zastoupení České republiky při Komisi
EU. Konzultace s orgány Komise se předpokládá po projednání návrhu vládou ČR.
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet
Zatímco předcházející novela energetického zákona měla značný organizační a finanční
dopad na vertikálně integrované energetické podnikatele, tedy držitele licencí na obchod,
výrobu a distribuci elektřiny, resp. na obchod, distribuci a uskladňování zemního plynu,
předkládaný návrh již tak výrazné dopady na tuto skupinu podnikatelů v energetice mít
nebude.

- 97 Právní oddělení provozovatelů energetických sítí od ostatní činnosti v energetice znamenalo
uskutečnění velkého organizačního i finančního zásahu do dotčených společností. Aplikace
směrnic Evropské rady a Evropského parlamentu a jejich nařízení sice dopadne z hlediska
finančního a pravděpodobně částečně i organizačního na energetické společnosti, ale již ne
tak výrazným způsobem jako tomu bylo v případě transpozice směrnic 2003/54/ES
a 2003/55/ES.
Předpokládá se dopad novely energetického zákona na státní rozpočet, a to v důsledku zřízení
Rady Energetického regulačního úřadu.
Rada Energetického regulačního úřadu bude mít pět členů, a to včetně předsedy, který je
zároveň zaměstnancem Energetického regulačního úřadu. Navrhovaný plat člena Rady
Energetického regulačního úřadu odpovídá platu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, tedy
1,52 násobku platové základny stanovené podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaný plat, náhrady výdajů a naturální plnění předsedy Energetického regulačního
úřadu a předsedy Rady Energetického regulačního úřadu odpovídají platu, náhradám výdajů
a naturálnímu plnění, které podle zákona č. 236/1995 Sb. přísluší prezidentu Nejvyššího
kontrolního úřadu, tedy 2,5 násobku platové základny stanovené podle zákona č. 236/1995
Sb.
Při hodnocení dopadů na státní rozpočet je tedy třeba uvažovat nárůst finančních prostředků
na platy a ostatní výdaje spojené s činností pěti členů Rady Energetického regulačního úřadu,
přičemž v případě předsedy Energetického regulačního úřadu a zároveň předsedy Rady
Energetického regulačního úřadu se jedná pouze o rozdíl ve výdajích na plat a ostatní výdaje
podle stávající právní úpravy a navrhované právní úpravy.
Podle navrhované právní úpravy činí náklady na plat předsedy 1 750 tis. Kč za rok, náklady
na plat člena Rady Energetického regulačního úřadu 1 050 tis. Kč za rok. Náklady na plat čtyř
členů Rady Energetického regulačního úřadu a předsedy Energetického regulačního úřadu tak
dohromady činí 5 950 tis. Kč ročně. Náklady na platby zdravotního a sociálního pojištění činí
365 tis. Kč za jednoho člena Rady Energetického regulačního úřadu, souhrnně tedy 1 825 tis.
Kč za rok. Náklady na naturální výdaje (týkají se pouze předsedy Energetického regulačního
úřadu), provozní výdaje spojené s činností Rady Energetického regulačního úřadu, zahraniční
výdaje a odhadované poměrné náklady na poradenství a ostatní externí služby členů Rady
Energetického regulačního úřadu činí dohromady 5 889 tis. Kč. Dále je třeba započítat
odchodné členů Rady Energetického regulačního úřadu, přičemž vzhledem ke způsobu
jmenování členů Rady Energetického regulačního úřadu je třeba uvažovat o nákladech na
odchodné ve výši 525 tis. Kč, tedy odchodné jednoho člena Rady Energetického regulačního
úřadu každý rok. Pro první rok po účinnosti navrhované novely energetického zákona, tedy
rok 2009, se nepředpokládá vznik nároku na odchodné, tyto náklady je třeba uvažovat pro
následující roky.
Souhrnné předpokládané náklady na platy a ostatní výdaje spojené se zřízením a činností
Rady Energetického regulačního úřadu jsou tak odhadovány na 14 224 tis. Kč. Po odečtení
nákladů na plat předsedy Energetického regulačního úřadu a ostatní výdaje spojené
s výkonem této funkce podle stávající právní úpravy tak předpokládaný dopad navrhovaného
zřízení Rady Energetického regulačního úřadu na státní rozpočet činí 11 420 tis. Kč.
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K bodu 1
Návrh novely energetického zákona souvisí především s povinností České republiky jako
členského státu ke včasné a řádné implementaci sekundárního komunitárního práva. Stávající
energetický zákon implementuje do národního právního řádu tyto směrnice:
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní
trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES,
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní
trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES,
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby
elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu,
a dále adaptuje energetický zákon na Nařízení (ES) 1228/2003 Evropského parlamentu
a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny
elektrické energie.
V mezidobí od poslední tzv. velké novely energetického zákona (zákon č. 670/2004 Sb.) ale
byly přijaty další předpisy komunitárního práva upravující organizaci podnikání v energetice,
regulaci právních vztahů mezi jednotlivými subjekty na trhu s elektřinou nebo se zemním
plynem a rovněž výkon veřejné správy na tomto úseku, a které tudíž Česká republika musí
v určené transpoziční lhůtě implementovat do svého právního řádu. Těmito předpisy jsou:
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti
u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS.

2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení
dodávek elektřiny a investic do infrastruktury,

a dále je třeba adaptovat energetický zákon na Nařízení (ES) 1775/2005 Evropského
parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním
soustavám.
K bodu 2
V ustanovení § 2 odst. 1 energetického zákona byly upraveny tři pojmy společné pro všechna
tři energetická odvětví a obecnou část. Navrhovanou úpravou se do tohoto ustanovení
doplňují další pojmy společné pro celý zákon – vymezené území, energetická služba, zvýšení
energetické účinnosti, úspory energie a poskytovatel energetických služeb. S výjimkou
prvního z těchto pojmů souvisejí zbývající pojmy s implementací směrnic 2006/32/ES
a 2005/89/ES.
K bodu 3
Nově se zavádí pojem decentrální výroby elektřiny, což znamená, že výroba elektřiny se
uskutečňuje ve zdroji, který není připojen k přenosové soustavě.
Pojem distribuční soustava byl upraven v návaznosti na změny navržené v § 45, kdy
vlastníkem určité části elektrických přípojek může být provozovatel distribuční soustavy,
který jejich zřízení financuje a zřizuje je.
Elektrická přípojka může odbočovat nejen od distribuční soustavy, ale i od přenosové
soustavy. Jinak se smysl pojmu elektrická přípojka nemění.
Součástí elektrizační soustavy je kromě zařízení již definovaných v zákoně také připojovací
vedení výroben, pomocí kterého je vyveden výkon výroben elektřiny do přenosové nebo
distribuční soustavy.
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vystihovala skutečnost, stejně jako definice celkové účinnosti.
Pojmy chráněný zákazník a konečný zákazník ztratily otevřením trhu význam, a proto se
zrušují. Zavádí se pouze pojem zákazník.
Definice nízkého napětí se jeví jako nadbytečná. Zákon neobsahuje definice ani jiných
napěťových stupňů.
Nadbytečným v elektroenergetice se jeví i pojem odběratel.
Pojem odběrné místo se upřesňuje i v závislosti na jiných užívaných pojmech a na
skutečnosti, že trh s elektřinou je plně otevřen.
Definice subjektu zúčtování se zjednodušuje, i když smysl zůstává stejný.
Poskytováním systémových služeb se zabývá provozovatel přenosové soustavy, nikoliv
provozovatelé distribučních soustav.
Typový diagram se doplňuje jako pojem, protože se jedná o nástroj, prostřednictvím kterého
se vyhodnocují odchylky pro odběry elektřiny v případech, kde není instalováno průběhové
měření spotřeby elektřiny.
Definice vertikálně integrovaného podnikatele je upravena a upřesněna tak, aby lépe
vystihovala smysl směrnice 2003/54/ES.
Pojem malý zákazník se zrušuje s ohledem na upravenou koncepci § 12a (Dodavatel poslední
instance).
Pojem regulační energie je doplněn o elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové
soustavy v zahraničí, neboť tato část ve stávajícím zákoně chybí.
Úpravy v pojmech v odvětví plynárenství byly provedeny s ohledem na to, že ze zákona bylo
vypuštěno rozdělování zákazníků na oprávněné a chráněné. Bylo přistoupeno k rozlišení
tlakové úrovně plynovodů v textu zákona technickými jednotkami a tím ztratil smysl pojem
velmivysokotlaký plynovod. Nově bylo potřebné definovat zákazníka. Bylo potřebné také
jednoznačněji označit plynárenské zařízení a to i s ohledem na zajišťování bezpečného
provozu tohoto zařízení tedy, aby se na něj nevztahovaly povinnosti stanovené v tomto
zákonu. V souvislosti se Směrnicemi EU bylo nutné lépe definovat vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele. V souvislosti s tím, že byl zákonem vytvořen i operátor trhu
s plynem, bylo nutné rozšířit pojmy o část týkající se operátora trhu.
K bodu 4
Součástí rozvodných tepelných zařízení jsou nejen obecně předávací stanice, ale i domovní
předávací stanice a odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení.
Definuje se tepelná síť jako soustava sloužící pro dopravu tepelné energie nebo k propojení
zdrojů tepelné energie mezi sebou.
Pojem užitečné teplo se vztahuje k procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, proto byl
v tomto smyslu doplněn a upřesněn tak, aby se oddělila tepelná energie využívaná k další
přeměně na jinou energetickou formu.
K bodu 5
Zrušují se pojmy, jejichž význam je zažitý, běžně používaný a není třeba je pro účely tohoto
zákona zvlášť definovat.
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V souvislosti s rozšířením činností operátora trhu s elektřinou jako zúčtovacího
a clearingového centra i na oblast plynárenství se upravuje i jeho označení jako subjektu, a to
tak, že nadále se bude pracovat s pojmem „operátor trhu“.
K bodu 7
Stanovení minimální hranice 50 odběrných míst pro podnikání s ostatními druhy plynů než je
zemní plyn umožní zjednodušení podnikání a rozvoj malých podnikatelů v obcích např.
využití bioplynu v malých výrobnách elektřiny.
K bodu 8
V souvislosti s rozšířením činností operátora trhu s elektřinou jako zúčtovacího
a clearingového centra i na oblast plynárenství se upravuje licence jako oprávnění k výkonu
těchto činností, a to tak, že se nadále bude jednat obecně o licenci na činnosti operátora trhu.
K bodu 9
V souvislosti s rozšířením činností operátora trhu s elektřinou jako zúčtovacího
a clearingového centra i na oblast plynárenství se upravuje i jeho označení jako subjektu, a to
tak, že nadále se bude pracovat s pojmem „operátor trhu“.
K bodu 10
Navrhuje se snížení věkové hranice jako podmínky pro udělení licence a tedy možnosti
výkonu podnikatelské činnosti v oblasti energetiky z 21 let na 18 let. Má se za to, že stávající
právní úprava, podle které je podmínkou pro udělení licence dosažení věkové hranice 21 let,
je z hlediska zásad potřebnosti a přiměřenosti, podle kterých se posuzuje přípustnost zásahů
do základních lidských práv a svobod, nepřiměřeným zásahem do práva na podnikání.
Veřejný zájem, kterým je v tomto případě zájem na spolehlivém a bezpečném provozu
energetických soustav a zásobování energiemi, lze chránit a naplňovat jinými prostředky než
je zvýšení věkové hranice pro výkon podnikatelské činnosti v energetice oproti věkové
hranici, jejímž dosažením obecně nabývá fyzická osoba plné způsobilosti k právním úkonům.
K bodu 11
Obecně je podle energetického zákona jedním ze zásadních předpokladů pro udělení licence
i splnění finančních předpokladů pro výkon licencované činnosti. Požadavek na splnění
finančních předpokladů pro udělení licence má především preventivní důvody. Jde o to, že
podnikání v energetice, provozování energetických zařízení a plnění základních povinností
souvisejících s výkonem licencované činnosti jako je povinnost bezpečného a spolehlivého
provozování energetických zařízení za účelem zajištění kvalitních, spolehlivých a trvalých
dodávek energií pro konečné zákazníky, je finančně a investičně značně náročné. Rovněž
možné finanční problémy držitele licence mohou, vzhledem k vzájemné provázanosti
a závislosti výkonu jednotlivých činností v energetice mezi sebou, vést ve svém důsledku
k ohrožení či ukončení činnosti nejen finančně nestabilního subjektu, ale také dalších
účastníků trhu. Z těchto důvodů je stanoven preventivní požadavek na prokázání finančních
předpokladů žadatele o udělení licence.
Zároveň je však třeba rozlišovat mezi jednotlivými subjekty, a to především z pohledu jejich
významu pro bezpečný provoz energetické soustavy a zásobování energiemi zákazníků na
území České republiky a možného ohrožení stability a bezpečnosti dodávek energií v případě
jejich finančních problémů, úpadku atd. Z tohoto pohledu se jeví jako žádoucí a možné nadále
nevyžadovat prokazování finančních předpokladů jako jedné z podmínek pro udělení licence
pro některé kategorie malých výrobců elektřiny a tepelné energie, popř. výrobců elektřiny
nebo tepelné energie využívajících obnovitelné zdroje energie. Oproti stávající právní úpravě
se tak toto osvobození od povinnosti prokazování finančních předpokladů nemá vztahovat
pouze na výrobce elektřiny nebo tepelné energie využívající obnovitelné zdroje energie,
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instalovaný tepelný výkon 1 MW, ale toto osvobození do 200 kWe, resp. 1 MWt by se mělo
vztahovat na jakéhokoliv výrobce elektřiny nebo tepelné energie. Nadto se navrhuje
osvobození od této povinnosti pro výrobce elektřiny nebo tepelné energie využívajících
obnovitelné zdroje bez ohledu na velikost instalovaného výkonu.
Navrhuje se zrušení části odstavce 3, podle kterého měl žadatel o udělení licence prokazovat,
že jeho činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmů na ochranu
životního prostředí, neboť tyto skutečnosti jsou již zkoumány v předcházejících řízeních,
např. ve stavebním řízení nebo v kolaudačním řízení. Následně jsou ERÚ prokazovány
v rámci prokazování splnění technických předpokladů. Ve skutečnosti se tak tyto dva
požadavky podle zákona zdvojovaly.
K bodu 12
Legislativně-formulačně se zpřesňuje ustanovení definující bezúhonnost jako předpoklad pro
udělení licence pro podnikání v energetice.
K bodu 13
Zužuje se definice bezúhonnosti jako předpokladu pro udělení licence pro podnikání
v energetice, a to tak, že nadále se nebude za bezúhonného považovat mj. ten, kdo byl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání (tedy s podnikáním v energetice), nikoli s podnikáním, jak vyžaduje
stávající právní úprava. Rovněž v tomto případě představuje stávající právní úprava
bezúhonnosti jako podmínky pro udělení licence zásah do práva na podnikání, který však
musí být přiměřený, tj. nesmí být nepřiměřený ve vztahu k zamýšlenému cíli. V tomto případě
se však jeví, že není objektivně dán důvod, aby bylo odepřeno právo na podnikání
v energetice osobám, které se sice dopustily trestného činu z nedbalosti, ale jeho podstata
nikterak nesouvisela s uvažovaným předmětem podnikání, ale s podnikáním obecně, což je
nepoměrně širší kategorie.
K bodu 14
Doplňuje se slovo „výrobna“, neboť ze stávajícího textu nebylo zcela zřejmé, zda-li se
hodnota instalovaného výkonu 1 MW měla vztahovat k jednotlivé výrobně provozované
držitelem licence (nebo výrobně, na jejíž provoz hodlá žadatel získat licence na výrobu
elektřiny) nebo k součtu instalovaných výkonů více provozovaných výroben elektřiny.
K bodu 15
Jedná se o úpravu, která znamená upřesnění textu, protože závazky na období 5 let jsou
dostatečně přesně určeny a uvádět zároveň současné i budoucí závazky je nadbytečné.
K bodu 16
Navrhuje se zrušení ustanovení § 5 odst. 7 a 8, a to z toho důvodu, že podle ustanovení § 5
odst. 9 energetického zákona přísluší Energetickému regulačnímu úřadu zmocnění k vydání
prováděcího právního předpis, kterým stanoví podrobnosti o způsobech prokazování
finančních předpokladů. Při existenci tohoto zákonného zmocnění se pak jeví ustanovení § 5
odst. 7, které stanoví, na základě doložení jakých dokladů nebo skutečností se prokazuje
splnění finančních předpokladů, a ustanovení § 5 odst. 8, které stanoví náležitosti
podnikatelského plánu jako jednoho z dokladů k prokázání splnění finančních předpokladů,
jako nadbytečné a je možné je zrušit.
K bodům 17 a 18
Podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. b) energetického zákona v platném znění musel žadatel
o licenci k žádosti o udělení licence dokládat v případě fyzické osoby, osoby, která je
statutárním orgánem nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřenou
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naposledy tato osoba zdržovala po dobu nejméně 6 měsíců, a to ne starší než 6 měsíců.
Podle jiných ustanovení návrhu novely energetického zákona bude mít Energetický regulační
úřad povinnost zajišťovat výpisy z Rejstříku trestů České republiky ve všech případech,
povinnost prokázání bezúhonnosti se pak bude vztahovat pouze na zahraniční osoby nebo na
občana České republiky, který pobýval po určité časové období v zahraničí. Z tohoto důvodu
se pak navrhuje upravit ustanovení § 7 odst. 4 písm. b) energetického zákona tak, aby občan
cizího státu byl povinen předkládat doklad o bezúhonnosti jak ze státu, jehož je občanem, tak
ze státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržoval po dobu nejméně 6 měsíců.
Navrhované ustanovení pak dále umožňuje požadovat prokázání bezúhonnosti i v případech,
kdy příslušný stát nevydává potvrzení o bezúhonnosti výpisem z evidence trestů.
K bodu 19
Navrhovaná nová ustanovení § 7 odst. 5 až 7 (stávající ustanovení odst. 5 a 6 se posunují
a budou nadále odst. 8 a 9) zavádí do řízení o udělení, změně nebo zrušení licence vedených
Energetickým regulačním úřadem princip elektronizace veřejné správy a vyhledávací
povinnost správního orgánu v rámci těchto řízení, kdy Energetický regulační úřad bude
z úřední povinnosti povinen vyhledávat nebo si vyžadovat některé z podkladů, které jsou
nezbytné v řízení o udělení, změně nebo zrušení licence a které je jinak povinen dokládat
žadatel. Jedná se o
a)
b)

výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti a
doklady k prokázání bezdlužnosti na daních, poplatcích, cle nebo pojistném na
sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to k prokázání části
finančních předpokladů podle § 5 odst. 6 energetického zákona.

Energetický regulační úřad si bude výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti
vyžadovat vždy, doklady k prokázání bezdlužnosti na daních, poplatcích, cle nebo pojistném
na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pouze tehdy, pokud je
žadatel nedoloží k žádosti o udělení nebo změnu licence. Nechává se tak prostor pro
rozhodování žadatele, zda si např. z důvodu rychlosti řízení tyto doklady obstará sám, nebo
zda tyto doklady k žádosti nepřiloží a ponechá jejich obstarání na Energetickém regulačním
úřadu.
Příslušné orgány, tedy finanční orgány, orgán správy sociálního zabezpečení a orgány celní
správy pak budou mít povinnost vydat vyžádané doklady do 7 dnů ode dne doručení žádosti
od Energetického regulačního úřadu.
K bodu 20
Vzhledem k nové úpravě správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou již
tato ustanovení nadbytečná, a proto se navrhuje je zrušit.
K bodu 21
Energetický regulační úřad o udělení licence rozhoduje podle správního řádu. Z tohoto
důvodu se odstraňuje nadbytečné ustanovení.
K bodu 22
Protože podle jiných ustanovení návrhu novely energetického zákona se rozšiřuje možnost
podání žádosti a udělení licence pro podnikání v energetických odvětví i pro právnické osoby
založené, ale ještě nezapsané v obchodním rejstříku, tedy je nezbytné upravit i náležitosti
rozhodnutí o udělení licence, neboť stávající úprava vycházela z toho, že se na rozhodnutí
o udělení licence uvádí obchodní firma právnické osoby (nebo i fyzické osoby), je-li zapsána
v obchodním rejstříku. Před zápisem by tak nebylo možné tuto náležitost rozhodnutí uvádět.
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Tento bod navrhované novely upravuje věcně dvě oblasti. Ve spojení s navrhovanými
ustanoveními § 7 odst. 5 až 7 doplňuje úpravu povinnosti Energetického regulačního úřadu
zjišťovat si určité skutečnosti, nezbytné pro prokázání některých předpokladů pro udělení
licence v licenčním řízení, z úřední povinnosti. V takovém případě se podle tohoto ustanovení
staví do obdržení dokladů od příslušných orgánů státní správy lhůta pro vydání rozhodnutí
o udělení licence.
Dále se pak tímto návrhem rozšiřuje okruh subjektů, které mohou být držitelem licence podle
energetického zákona. Nově se tak výslovně upravuje oprávnění žádat o udělení licence, resp.
možnost být držitelem licence i pro zahraniční osoby, a to i před zápisem do obchodního
rejstříku. Podle stávající právní úpravy by podle energetického zákona nemohla být
zahraniční osoba, pokud není již zapsána, resp. organizační složka jejího podniku,
v obchodním rejstříku, subjektem, kterému by mohla být udělena licence pro podnikání
v energetických odvětvích. Obdobným způsobem se pak zakládá oprávnění zakladatele,
popřípadě orgánu nebo osoby nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české právnické
osoby do obchodního rejstříku, žádat o udělení licence pro právnickou osobu založenou,
avšak ještě nevzniklou, tedy nezapsanou do obchodního rejstříku. Vznik oprávnění
k podnikání je přitom podmínkou pro zápis do obchodního rejstříku (§ 37 obchodního
rejstříku).
K bodu 24
V § 9 energetického zákona se doplňují nové odstavce 5 a 6. Předmětem úpravy těchto
ustanovení je zavedení institutu tzv. prodloužení doby platnosti licence. Podle § 4
energetického zákona jsou licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem vydávány na
dobu 5 let, ostatní na dobu 25 let. Pro udělení licence na činnosti obchodu s elektřinou
a obchodu s plynem není předpokladem prokazování vlastnického nebo jiného práva
k energetickému zařízení, které má být používáno pro výkon licencované činnosti, a rovněž
ani prokazování technických předpokladů. Proto se navrhuje se zavést zjednodušený postup
pro ty subjekty, které již držiteli těchto licencí jsou a má uplynout doba, na kterou byla
licence vydána. V takovém případě rozhodne Energetický regulační úřad o prodloužení doby,
na kterou byla licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem vydána, na žádost
stávajícího držitele, avšak bez nutnosti dokládat všechny skutečnosti, které musí k žádosti
doložit ten, kdo dosud činnost obchodu s elektřinou nebo s plynem nevykonává. Povinnost
doložení těchto skutečností bude jen v případě důvodných pochybností o splnění podmínek
pro udělení licence. V takovém případě si bude muset jejich doložení Energetický regulační
úřad vyžádat.
K bodu 25
Podle stávající úpravy ustanovení § 10 odst. 4 energetického zákona má Energetický
regulační úřad pravomoc stanovit lhůtu, po kterou musí žadatel o zrušení licence pokračovat
ve výkonu licencované činnosti, nejvýše však po dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti (o
zrušení licence). Navrhovanou změnou se reálně posunuje okamžik, od kterého počíná lhůta
(nejvýše) 12 měsíců, po kterou musí držitel licence pokračovat ve výkonu licencované
činnosti, a tím se tedy zvyšuje ochrana zákazníka. Podle navrhované úpravy je tímto
okamžikem právní moc rozhodnutí o zrušení licence.
K bodu 26
Navrhovaná úprava odstraňuje zásadní nedostatek ve stávající úpravě stanovení výše úhrady
za poskytnutí energetického zařízení pro výkon povinností nad rámec licence (§ 12
energetického zákona). Stávající úprava vychází z toho, že se výše takové úhrady stanoví na
základě znaleckého posudku, ovšem s tím, že se strany mohou dohodnout jinak. Tím vznikalo
závažné nebezpečí, že by se strany mohly dohodnout na neodůvodněně vysoké úhradě za
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popřípadě z prostředků Energetického regulačního fondu. Nadále by tak měla výše úhrady
stanovena pouze na základě znaleckého posudku bez možnosti odlišné smluvní úpravy.
K bodu 27
Nahrazuje se text § 11 odst. 1 písm. b), které pouze deklarovalo, že smlouvy uzavírané podle
energetického zákona musí obsahovat všechny podstatné náležitosti. Takové ustanovení je
nadbytečné.
Tento bod navrhované novely pak upravuje věcně dvě oblasti. Především jde o zakotvení
zákonné povinnosti držitelů licencí předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje
nezbytné pro regulaci cen za jejich činnosti. Z důvodu sjednocení předkládaných údajů, a i
z důvodu zvýšení právní jistoty držitelů licence je již dnes stanoven prováděcím právním
předpisem rozsah údajů, které by měli držitelé licence Energetickému regulačnímu úřadu
poskytovat, a to bez vyžádání a ve stanoveném termínu. Podle stávající právní úpravy (§ 11
odst. 1 písm. e) energetického zákona) je však držitel licence povinen pouze poskytovat
Ministerstvu průmyslu a obchodu, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické
inspekci pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jejich zákonem
stanovených oprávnění, tedy na vyžádání příslušného orgánu státní správy a pouze ve
vyžádaném rozsahu. Navrhovaná úprava tak uzákoňuje efektivnější a pružnější postup pro
předkládání údajů pro regulaci cen.
Dále pak navrhované ustanovení transponuje do českého právního řádu čl. 6 odst. 1 písm. a)
směrnice 2006/32/ES, podle kterého mají členské státy zajistit, aby distributoři energie,
provozovatelé distribučních soustav nebo maloobchodní prodejci energie nejvýše jednou
ročně poskytli souhrnné statistické informace o svých konečných zákaznících úřadům či
agenturám uvedeným v čl. 4 odst. 4 nebo jinému určenému subjektu, pokud tento subjekt
obdržené informace postoupí uvedeným úřadům či agenturám. Protože většina údajů, které by
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) měly výše uvedené subjekty předávat příslušným orgánům
k přípravě a provádění programů zvýšení energetické účinnosti a k podporování a sledování
energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti, jsou již předávány
Energetickému regulačnímu úřadu pro účely regulace cen, navrhuje se takový postup
spolupráce mezi správními orgány, kdy by údaje poskytované pro účely regulace cen nebyly
již znovu vyžadovány příslušným orgánem pro přípravu a provádění programů zvýšení
energetické účinnosti, ale bude je poskytovat Energetický regulační úřad. Povinnost
poskytovat údaje pro účely čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/32/ES se pak bude vztahovat
pouze k těm údajům, které nemá z titulu výkonu regulační působnosti Energetický regulační
úřad k dispozici. Sleduje se tak co nejnižší administrativní zátěž držitelů licencí při zachování
povinnosti implementace čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/32/ES.
K bodu 28
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 29
Jedná se o transpozici směrnice 2006/32/ES.
K bodu 30
Navrhuje se úprava stávajícího § 11 odst. 2 energetického zákona, podle kterého měl držitel
licence předkládat Energetickému regulačnímu úřadu k rozhodování některé spory mezi
účastníky trhu s elektřinou nebo plynem nebo mezi subjekty v oblasti teplárenství. Vzhledem
k textaci tohoto ustanovení se však tímto zároveň nezakládala pravomoc Energetického
regulačního úřadu k rozhodování těchto typů sporů, tato rozhodovací pravomoc pak pro
Energetický regulační úřad vyplývala z ustanovení § 17 odst. 8 písm. a) nebo b)
energetického zákona. Rozsah rozhodovací pravomoci Energetického regulačního úřadu
podle § 17 odst. 1 písm. a) nebo b) energetického zákona však neodpovídal předmětu úpravy
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Energetickému regulačnímu úřadu k rozhodování i spory, k jejichž rozhodování nebyl podle §
17 odst. 8 písm. a) nebo b) energetického zákona příslušný. Navrhovaná úprava tak
zjednodušuje aplikaci těch ustanovení energetického zákona, která upravují pravomoc
Energetického regulačního úřadu k rozhodování soukromoprávních sporů mezi subjekty na
energetických trzích.
K bodu 31
Ustanovení tohoto bodu vychází ze znění článku 3 směrnice 2003/54/ES a článku 3 směrnice
2003/55/ES a je aplikací univerzální služby. Cílem změn je zjednodušení stávajícího
ustanovení o dodavateli poslední instance. Nově odpadá procedura rozhodování
Energetického regulačního úřadu o výběru dodavatele poslední instance. Tato úprava vychází
ze současného skutečného stavu výkonu činností dodavatele poslední instance. Dodavatelem
poslední instance je obchodník s elektřinou, který vznikl oddělením od původní rozvodné
společnosti, jejíž byl součástí. V praxi se jedná o to, že na území České republiky operují 3
největší podnikatelská uskupení v energetice, tj. Skupina ČEZ, Skupina E.ON a Skupina PRE.
Dodavatel poslední instance by vzhledem ke svým funkcím měl být takový obchodník,
u něhož se předpokládá solventnost, solidnost, ekonomická síla a spolehlivost. Obchodníci
uvedených 3 energetických uskupení v současné době automaticky (protože nebyl
regulátorem vybírán dodavatel poslední instance) plní funkce dodavatele poslední instance
v elektroenergetice. Obdobná situace je i v oblasti plynárenství, kde dodavatele poslední
instance vykonává Jihomoravská plynárenská, Pražská plynárenská a Skupina RWE. Z tohoto
důvodu návrh zákona uvádí, že dodavatelem poslední instance jsou ze zákona tyto
ekonomicky nejsilnější společnosti. Tento princip je uveden v obecné, nikoli konkrétní
poloze. Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn a musí vyhovět podmínkám,
které jsou uvedeny v Pravidlech trhu s elektřinou nebo v Pravidlech trhu s plynem. Dodávka
se uskutečňuje zákazníkům, kteří ztratili svého dodavatele elektřiny nebo plynu nebo
domácnostem, které mají nově zřízené odběrné místo elektřiny nebo plynu, do kterého ještě
nikdy nebyly elektřina nebo plyn dodávány a zákazník typu domácnosti o dodávku elektřiny
nebo plynu dodavatelem poslední instance výslovně požádá. Zákon upravuje mechanismus
dodávky poslední instance a její začátek. Existuje totiž reálná situace, že zákazník se ani
o skutečnosti, že jeho dodavatel ztratil schopnost dodávat elektřinu nebo plyn, včas nedozví,
a proto mechanismus přechodu na dodavatele poslední instance musí existovat a fungovat
téměř automaticky a ze zákona. Doba dodávky dodavatelem poslední instance je omezena na
dobu 6 měsíců. Během této doby se zákazník o této skutečnosti dozví a tato doba se jeví jako
dostatečně dlouhá k tomu, aby si zákazník sjednal svého řádného dodavatele elektřiny nebo
plynu. Dodavatel poslední instance je tedy pojistkou pro případy, kdy je třeba chránit
relativně slabé zákazníky. Tento mechanismus vyhovuje uvedeným směrnicím Evropské rady
a Evropského parlamentu s tím, že v nově navrhovaném znění tohoto paragrafu se dodavatel
poslední instance nevztahuje na jiné zákazníky než domácnosti, protože směrnice dávají tuto
možnost členskému státu. Tím se nově navrhované ustanovení také liší od stávajícího znění
zákona. Princip, že dodavatel poslední instance nemusí dodávat elektřinu nebo plyn v případě
zjištění neoprávněného odběru, zůstává i nadále v platnosti.
K bodu 32
Navrhuje se zrušení stávajícího § 13 energetického zákona. Toto ustanovení se týkalo pouze
obsahu pojmu „prokazatelná ztráta“ a zmocňovalo Energetický regulační úřad k vydání
prováděcího právního předpisu. Protože v odstavci 1 se jedná o obecně známý ekonomický
pojem a zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu podle odstavce 2 je duplicitně
obsaženo i v § 17 odst. 7 energetického zákona, je toto ustanovení energetického zákona
nadbytečné.
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Navrhovaná změna přímo souvisí s ustanovením novely, podle kterého se zrušuje ustanovení
§ 13 energetického zákona.
K bodu 34
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 35
Podle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ministerstvo orgánem státní
správy pro energetiku. Působnost ministerstva definovaná v tomto ustanovení zůstává
v zásadě stejná s tím, že text reaguje na informační povinnosti uložené členskému státu
směrnicemi 2005/89/ES, 2006/32/ES a 2004/67/ES. Z příslušného textu se vypouští vydávání
státního souhlasu s výstavbou výrobny elektřiny a přímého vedení, který se nahrazuje
vyjádřením, a státního souhlasu s výstavbou zdrojů v teplárenství, který se v zákoně zrušuje.
Dále se zrušuje ustanovení o rozhodování o omezení dovozu elektřiny podle § 44, neboť toto
rozhodování bylo ze zákona pro Ministerstvo průmyslu a obchodu vypuštěno vzhledem
k liberalizaci trhu s elektřinou a k členství ČR v Evropské unii.
Některé informační povinnosti z písmene d) byly vypuštěny, neboť věcně jsou obsahem
Národní zprávy o stavu elektroenergetiky a plynárenství, která se posílá Evropské komisi, což
je souhrnně uvedeno v bodu h).
K bodu 36
Základní působností Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže,
podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů
v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení
všech přiměřených požadavků na dodávku energií. Protože však je primárně předmětem
působnosti Energetického regulačního úřadu výkon ekonomické a věcné regulace těch
podnikatelských činností v energetice, které mají charakter tzv. přirozených monopolů,
a výkon této působnosti se pak nepřímo projevuje nejen ve finanční stabilitě regulovaných
subjektů, ale rovněž ve stabilitě a rozvoji energetických soustav, a tedy v kvalitě
a bezpečnosti dodávek energií zákazníkům, musí předmět jeho působnosti zahrnovat rovněž
„ochranu oprávněných zájmů držitelů licence, jejichž činnost podléhá regulaci“, vykonávané
Energetickým regulačním úřadem.
K bodu 37
Touto změnou § 17 odst. 3 energetického zákona se z hlediska institucionálního adaptuje
energetický zákon na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28.
září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, které zakládá
pravomoci jednak přímo regulačním orgánům členských států EU, ale také obecně pravomoci
orgánům členských států, přičemž je na členských státech, kterému orgánu veřejné správy
vnitrostátním opatřením výkon takových pravomocí svěří do působnosti (např. čl. 6 odst. 4
Nařízení č. 1775/2005/ES). Výkon těchto pravomocí se tímto ustanovením svěřuje do
působnosti Energetického regulačního úřadu.
K bodům 38 až 42
Odstavce 4 a 5 § 17 se zrušují z toho důvodu, že orgány Energetického regulačního úřadu jsou
obsahem ustanovení samostatného nového § 17b.
Změnou se dává do souladu právní úprava udělování licencí k podnikání v energetice podle §
3 až 10 energetického zákona s ustanovením energetického zákona zakládající pravomoci
Energetického regulačního úřadu v oblasti udělování licencí. Právní úprava udělování licencí
nepředpokládá ani nijak neupravuje rozhodování o souběžném držení licencí. Toto ustanovení
tak bylo nadbytečné.
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dodavatele poslední instance již nerozhoduje Energetický regulační úřad, nýbrž dodavatelem
poslední instance je příslušný obchodník (držitel licence na obchod s elektřinou nebo držitel
licence na obchod s plynem) ze zákona.
Systém zmocňovacích ustanovení pro vydávání prováděcích právních předpisů návrh novely
energetického zákona upravuje komplexně jiným způsobem než je tomu u stávajícího
platného znění. Všechna zmocňovací ustanovení jak pro Energetický regulační úřad, tak pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obsahem nově navrženého ustanovení § 98a. Z tohoto
důvodu se odstavec 7 § 17 zrušuje.
Ustanovení § 17 odst. 5 energetického zákona upravuje pravomoci Energetického regulačního
úřadu. Vedle stávajících rozhodovacích pravomocí v některých soukromoprávních sporech
mezi účastníky trhu s elektřinou či plynem a v odvětví teplárenství se přiznává Energetickému
regulačnímu úřadu pravomoc rozhodovat jiné soukromoprávní spory mezi subjekty na trhu
s elektřinou, plynem a tepelnou energií, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána
příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat vzniklý
spor souhlasí všichni účastníci řízení. Touto právní úpravou by Energetický regulační úřad
měl pravomoc rozhodovat další kategorii soukromoprávních sporů, kdy by v tomto případě
šlo o spory vyplývající z právního vztahu mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence
nebo jeho zákazníkem. Na založení takové kompetence je zájem ze strany držitelů licencí, ale
i některých sdružení zákazníků, neboť rozhodování správního orgánu je především rychlejší
a vzhledem k odbornému zaměření pracovníků Energetického regulačního úřadu na oblast
energetiky i do jisté míry předvídatelnější. Podmínkou však je, že s takovou rozhodčí
kompetencí budou souhlasit obě strany sporu, přičemž souhlas nebude moci být dopředu
ujednán ve smlouvě, ale souhlasný projev vůle bude muset být doložen ke každému
jednotlivému návrhu, nikoli tedy pro neurčitý počet případů do budoucna.
Dále se rozšiřuje schvalovací kompetence ve vztahu k Pravidlům provozování přenosové
soustavy, Pravidlům provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní
soustavy a Řádu provozovatele distribuční soustavy, kdy nově bude předmětem
schvalovacího řízení i Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu, a to vzhledem
k podobně monopolní činnosti uskladňování plynu jako je přeprava či distribuce plynu. Za
podmínek daných ustanovením o schvalovacím řízení se tato kompetence rozšiřuje i o
možnost stanovení těchto pravidel rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
K bodu 43
V souvislosti s rozšířením povinnosti mlčenlivosti v jiném ustanovení energetického zákona
se ruší věta druhá § 17 odst. 6 písm. b).
K bodu 44
Upřesňuje se ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním věstníku. Zejména
dosavadní zveřejňování seznamu držitelů licence v Energetickém regulačním věstníku mělo
pouze informativní povahu a nadále bude tento seznam veden na internetových stránkách
ERÚ.
K bodu 45
Nové ustanovení odstavce 9 sjednocuje cenově regulační kompetence Energetického
regulačního úřadu dosud roztroušené na několika místech energetického zákona, zejména v §
21, 32 a 55 energetického zákona. Dále tohoto ustanovení implementuje ustanovení čl. 3
Nařízení č. 1775/2005/ES, podle kterého mohou členské státy rozhodnout, že sazby za
(přepravu plynu) lze rovněž určovat tržními prostředky, jako jsou aukce, pokud jsou takové
prostředky a výnosy z nich plynoucí schváleny regulačním orgánem.
Energetický regulační úřad tak reguluje ceny tzv. přirozených monopolů (ceny za přenos
elektřiny, distribuci elektřiny, za systémové služby, ceny za přepravu plynu, distribuci plynu,
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vyráběné z ekologicky šetrných nebo úsporných technologií (podporuje využívání
obnovitelných zdrojů energie podle zákona č. 180/2005 Sb., příspěvky k elektřině
z druhotných energetických zdrojů a kombinované elektřiny a tepla). Energetický regulační
úřad je dále oprávněn věcně usměrňovat ceny tepelné energie.
Energetický regulační úřad je dále oprávněn rozhodnout o regulaci dalších činností než
uvedených v předchozím odstavci, pokud nezbytnost takové regulace vyvstane nebo pokud
je to nezbytné pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační či plynárenské
soustavy nebo zajištění nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační či
plynárenské soustavy. Jedná se např. o ceny regulační energie, jalové energie atd. Vždy se
však musí jednat o činnosti nebo služby, které přímo souvisejí s výkonem licencovaných
činností, jejichž činnost primárně podléhá regulaci, musí tedy souviset s přenosem elektřiny
nebo přepravou plynu, distribucí elektřiny nebo plynu či činnostmi operátora trhu. Na
základě tohoto ustanovení tak nemůže dojít k regulaci cen za činnosti či produkty, které jsou
již liberalizovány a podléhají konkurenci a soutěži na trhu.
Dále se potom zakládá povinnost mlčenlivosti zaměstnanců Energetického regulačního
úřadu o skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich zaměstnání, a kde přicházejí do
styku s množstvím obchodních informací, zejména ve vztahu k regulovaným činnostem.
Podle stávajícího zákona povinnost mlčenlivosti uložena nebyla.
Energetickému regulačnímu úřadu se dále zakládá povinnost předávat Ministerstvu průmyslu
a obchodu informace a údaje nezbytné pro zpracování programů zvýšení energetické
účinnosti a pro podporu energetických služeb a Státní energetické inspekci informace a údaje
sloužící pro ověřování úspor energie plynoucích z využití energetických služeb. Tento návrh
aplikačně transponuje ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/32/ES, podle kterého
mají členské státy zajistit, aby distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav nebo
dodavatelé energií poskytovali souhrnné statistické informace o svých konečných zákaznících
úřadům či agenturám nebo jinému určenému subjektu, pokud tento subjekt obdržené
informace postoupí uvedeným úřadům či agenturám. Protože většinu údajů, které mají podle
tohoto odstavce směrnice vymezené subjekty předávat, má Energetický regulační úřad
k dispozici z výkonu regulační působnosti, byl zvolen takový postup, kdy Energetický
regulační úřad shromažďuje jednak jemu známé údaje a skutečnosti a získává i ostatní
nezbytné skutečnosti vyžadované čl. 6 odst. směrnice 2006/32/ES a takto shromážděné údaje
pak předává Ministerstvu průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekci. Tento postup má
za cíl nezdvojovat informační povinnost účastníků trhu vůči orgánům státní správy, kdy by
jednak musely předávat údaje nezbytné pro výkon regulace a jednak údaje nezbytné pro
zpracování programů zvýšení energetické účinnosti, pro podporu energetických služeb a údaje
sloužící pro ověřování úspor energie plynoucích z využití energetických služeb.
K bodu 46
Zpřesňuje se oprávnění k získávání informací z informačního systému evidence obyvatel pro
výkon působnosti Energetického regulačního úřadu, kdy podle stávající právní úpravy by měl
o tyto informace žádat Ministerstvo vnitra pouze prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu, čímž se získávání informací komplikuje a zpožďuje.
K bodu 47
Mění se označení poznámky pod čarou tak, aby poznámky pod čarou za sebou číselně
následovaly.
K bodu 48
Nově navržený § 17b obsahuje část ustanovení o zřízení Rady Energetického regulačního
úřadu, definuje se její funkční období a její působnost. Ustanovení rovněž obsahuje
předpoklady pro výkon funkce člena Rady a důvody k zániku funkce člena Rady, případně
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republiky.
Navrhuje se zřízení nového orgánu Energetického regulačního úřadu, kterým má být Rada
jako kolektivní orgán. Tento návrh vychází ze současného trendu právních úprav postavení
a organizačního uspořádání správních orgánů, jejichž primárním posláním je aktivní výkon
exekutivních funkcí přijímáním nástrojů přispívajících k regulaci specifického sektoru, výkon
pravomocí v zájmu spotřebitelů nebo jiných účastníků trhu a bránění zneužívání
dominantního postavení na specifických trzích, a tím nahrazování chybějících účinků
hospodářské soutěže. Především je třeba zvýraznit pozitivní vliv takového opatření spočívající
v konzistentnějším a předvídatelnějším výkonu regulace a omezení možných zásadních obratů
při změně personálního obsazení v čele takového orgánu, zvláště když funkční období členů
kolektivního orgánu nekončí ve stejnou dobu. To má nepochybně příznivý vliv na stabilitu
daného sektoru a důvěru investorů v kontinualitu a předvídatelnost regulačních zásahů.
V čele Energetického regulačního úřadu má být předseda jako výkonný orgán, který jednak
vede a řídí Energetický regulační úřad dovnitř a jednak vystupuje jménem Energetického
regulačního úřadu navenek. Předseda je zároveň členem Rady, předsedá Radě a svolává a řídí
její jednání. Nadto jsou mu ale přiznány další zásadní povinnosti, jako je např. povinnost
vykonávat rozhodnutí Rady (resp. zajistit výkon rozhodnutí Rady), rozhodovat v druhém
stupni ve správních řízeních atd.
Z hlediska vnitřního rozdělení pravomocí se navrhuje zřízení Rady jako strategického
a koncepčního orgánu, který má rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se regulace
v energetice. Rozhodování v konkrétních věcech (při respektování závěrů přijatých Radou) je
pak svěřeno předsedovi Energetického regulačního úřadu, resp. Energetickému regulačnímu
úřadu samotnému. Rada tak schvaluje např. vydání cenových rozhodnutí, vydání prováděcích
právních předpisů, zásady cenové regulace (např. způsob regulace na jednotlivá regulační
období atd.). Vedle toho vykonává některé další, spíše organizační a administrativní
pravomoci.
Navrhuje se jmenování předsedy a ostatních členů Rady vládou jako vrcholným orgánem
výkonné moci. Funkční období se navrhuje 5 let. Aby byla zajištěna konzistentnost
a předvídatelnost výkonu regulace a omezení možných zásadních obratů při změně
personálního obsazení, je třeba přijmout princip postupného a pravidelného obměňování
personálního obsazení Rady. Obdobný princip byl zvolen např. u Rady Českého
telekomunikačního úřadu.
Z povahy věci a z důvodu zajištění vysoce odborného výkonu pravomocí Rady může být
členem Rady jenom osoba, která je v dané oblasti zkušená a odborně fundovaná. Zároveň je
třeba zajistit nezávislý výkon pravomocí svěřených Radě (a obecněji nezávislý výkon
působnosti Energetického regulačního úřadu). Proto členové Rady nesmějí vykonávat
jakoukoli jinou výdělečnou činnost v oblasti energetiky a funkce člena Rady nesmí být
vykonávána souběžně s jinou veřejnou funkcí. Jedinou výjimkou tak je možnost výkonu jiné
výdělečné činnosti, která ale nikterak nesouvisí s energetikou, nebo správa vlastního majetku
a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké. I tyto činnosti však
mohou být vykonávány jen takovým způsobem, který nenaruší důstojnost nebo neohrozí
důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu.
Výkon funkce člena Rady musí být zcela nezávislý na vnějších vlivech. Proto je podle návrhu
možné člena Rady odvolat pouze v případě, že nevykonával funkci po dobu delší než 6
měsíců, přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady (např. v důsledku
odsouzení, výkonu činnosti neslučitelné s členstvím v Radě atd.) nebo narušuje-li závažným
způsobem nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu. O odvolání z funkce
rozhoduje vláda. V ostatních případech zaniká funkce člena Rady vzdáním se funkce, smrtí
nebo prohlášením za mrtvého nebo uplynutím doby, na kterou byl člen Rady jmenován.
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výkonu podnikatelské činnosti v energetice, zákaz výkonu funkcí ve statutárních, dozorčích
nebo jiných orgánech regulovaných subjektů nebo subjektů působících ve energetice a zákaz
výkonu jiných výdělečných činností v energetice, a to po dobu jednoho roku po zániku
funkce. Tato svou podstatou obdoba konkurenční doložky ve smyslu § 310 zákoníku práce je
kompenzována právem na poskytnutí odstupného, a to ve výši šestinásobku odměny za výkon
funkce člena Rady.
Členové Rady mají podle návrhu nárok na odměnu za výkon funkce obdobně jako členové
Rady Českého telekomunikačního úřadu nebo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Předseda Rady je však vedle členství a předsednictví v Radě a výkonu činností s tím
spojených pověřen výkonem dalších povinností, jako je např. rozhodování o opravných
prostředcích proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni. Z hlediska důležitosti a náročnosti
výkonu funkce předsedy Energetického regulačního úřadu a předsedy Rady Energetického
regulačního úřadu a z hlediska postavení Energetického regulačního úřadu v systému státní
správy v České republice je jeho postavení plně srovnatelné s postavením a úkoly předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto se navrhuje obdobná úprava odměňování.
S tím souvisejí i připojené přímé novely zákonů v působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí.
K bodu 49
Navrhované ustanovení § 19a upravuje tzv. regulační rámec, tedy limity výkonu cenově
regulačních kompetencí Energetického regulačního úřadu. Zatímco zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, upravuje především formy výkonu cenově
regulačních kompetencí, tedy zda-li regulovat prostřednictvím úředně stanovených cen,
věcného usměrňování cen či časového usměrňování cen, navrhované ustanovení upravuje, jak
při uplatňování těchto forem regulace cen postupovat. Protože obdobná úprava
v energetickém zákonu dosud chyběla a protože je zároveň nezbytné transponovat ustanovení
čl. 6 směrnice 2005/89/ES, podle kterého jsou členské státy povinny vytvořit regulační rámec,
který poskytuje provozovatelům přenosových i distribučních soustav investiční signály
k rozvíjení jejich soustav tak, aby pokryli předvídatelnou poptávku na trhu, a který usnadňuje
údržbu, a v případě nutnosti obnovu jejich soustav, navrhuje se vytvořit tzv. regulační rámec
pro všechny činnosti, jejichž výkon podléhá cenové regulaci.
V souladu s ustálenou judikaturou Ústavního soudu je regulace cen i v tržní ekonomice
přípustná, pokud existuje obecný zájem na regulaci určitých cen (zpravidla cen tzv.
přirozených monopolů), a pokud taková regulace cen nevede dlouhodobě alespoň
k návratnosti nákladů na výkon regulované činnosti. Proto se jako základ regulačního rámce
navrhuje úprava, podle které musí Energetický regulační úřad postupovat tak, aby stanovené
ceny pokrývaly náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy
a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu
licencované činnosti, tedy aby regulované ceny dlouhodobě pokrývaly ekonomicky
oprávněné náklady na výkon regulované činnosti a přiměřený zisk. V případě
elektroenergetiky pak Energetický regulační úřad zohlední i předvídatelnou budoucí poptávku
a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav. Konkrétní
specifikaci zohlednění předvídatelné budoucí poptávky a požadavků na provozní zabezpečení
přenosové a distribučních soustav bude předmětem úpravy vyhlášky o způsobech regulace
v energetických odvětvích. Požadavek směrnice 2006/32 na zohlednění nákladů na zavedení
technologií pro řízení odběru elektřiny v reálném čase je implicitně obsažen v principech
regulace cen elektřiny tak, že ERÚ do výpočtu změny zůstatkové hodnoty aktiv zahrnuje
i pohyby majetku související s výměnou měřicích zařízení a tudíž i nové technologie se budou
postupně dostávat do povolených minusů provozovatele distribuční společnosti.
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kompetence, musí se tyto principy uplatnit i ve vztahu k věcnému usměrňování cen tepelné
energie.
Pokud jde o cenovou regulaci činností, které nemají povahu tzv. přirozených monopolů, ale
kdy se cenová regulace uplatňuje za účelem zvýšení konkurenceschopnosti elektřiny
vyrobené z ekologicky šetrných technologií či ekologicky úsporných technologií (např.
využívající druhotné zdroje energie jako je komunální odpad atd.), nemohou se obecně
uplatnit výše uvedené principy, neboť tato regulace neslouží k pokrytí nákladů na výrobu
a přiměřený zisk, ale pouze k vyrovnání konkurenční nevýhody spočívající ve zvýšených
nákladech na výrobu takové energie, tedy ve stanovení příspěvku k ceně. Při této regulaci
musí Energetický regulační úřad postupovat tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na
trhu s ohledem na efektivní využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí.
Obdobně postupuje Energetický regulační úřad při regulaci ostatních cen za činnosti, které
nejsou tzv. přirozenými monopoly, např. cena jalové elektřiny, regulační energie atd.
V takovém případě musí Energetický regulační úřad postupovat tak, aby stanovené ceny byly
alespoň nákladové.
Stejně jako je tomu podle stávající právní úpravy, cena dodavatele poslední instance musí být
regulována cenovým orgánem. Podle dosavadní právní úpravy nebyl stanoven způsob
regulace ceny dodavatele poslední instance, proto bylo pouze na zvážení cenového orgánu,
jaký způsob regulace ceny uplatní.
Nově se navrhuje, aby jako základní způsob regulace ceny dodavatele poslední instance bylo
zákonem stanoveno věcné usměrnění ceny s tím, že v případě potřeby může dodavatel
poslední instance požádat o regulaci ceny jako ceny úředně stanovené. Důvodem je
skutečnost, že zejména pro oblast plynárenství je způsob regulace cen jako úředně
stanovených neefektivní, neboť cena plynu se poměrně výrazně mění v průběhu času.
Zohlednění této potřeby nejlépe odpovídá věcné usměrnění ceny dodavatele poslední
instance. Je potom na zvážení dodavatele poslední instance v elektroenergetice, zda přijme
způsob regulace cen jako věcně usměrňovaných nebo, z důvodu odlišné tvorby ceny
v elektroenergetice (kde se naprostá většina silové elektřiny obchoduje na roční bázi) požádá
o regulaci ceny jako ceny úředně stanovené. Takový postup se předpokládá, neboť pro
dodavatele poslední instance v elektroenergetice je regulace ceny dodávky poslední instance
jako úředně stanovené komfortnější, efektivnější a administrativně méně náročná.
Z důvodu zvýšení právní jistoty subjektů působících na trhu s elektřinou je nezbytné stanovit
základní regulační rámec, v němž se bude Energetický regulační úřad při výkonu svých
cenově regulačních kompetencí pohybovat. Regulace cen přenosu elektřiny, přepravy plynu
a distribuce elektřiny nebo plynu je postavena na principu regulace ceny v čase, která musí
respektovat dlouhodobé oprávněné náklady vznikající při výkonu regulované činnosti, odpisy
a přiměřený zisk. U regulace ostatních činností, které přímo nesouvisejí s přenosem elektřiny,
přepravou plynu a distribucí elektřiny nebo plynu, a nemůže tak vycházet z principů
dlouhodobé regulace v čase, je třeba zajistit, aby taková regulace vycházela z tržních principů
a nenarušovala soutěž na trhu. Jedná se především o regulaci dodávek poslední instance
elektřiny a plynu, regulaci ceny plynu používaného na vyrovnávání plynárenské soustavy,
regulační energie atd. Tyto ceny je tedy třeba regulovat na bázi tržních nákladů, kdy není
vzhledem k povaze těchto činností možné brát v úvahu výkon těchto činností a daných služeb
v dlouhodobém časovém horizontu. Základním regulačním rámcem pro tyto činnosti a služby
je tak skutečnost, že regulace musí respektovat alespoň nákladovost.
Příspěvky k cenám regulovaným podle energetického zákona, tedy příspěvky k ceně elektřiny
z kombinované výroby, z druhotných energetických zdrojů a příspěvky k cenám elektřiny
z decentrální výroby, musí být stanovovány tak, aby regulace výše příspěvku sledovala jejich
základní účel a cíl. V případě příspěvků k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny
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(energetické využívání komunálního odpadu, skládkových plynů atd.), jejich efektivnějšího
využívání a dosahování úspor paliv (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) nebo kompenzace
úspor vznikajících v důsledku připojení zdroje nikoli do přenosové soustavy, ale do soustavy
distribuční (příspěvky k ceně elektřiny z decentrální výroby). Energetický regulační úřad tak
bude povinen při regulaci výše příspěvků vycházet z účelu podpory takových zdrojů a cíle
jejich zvýhodnění.
Navrhovaný odstavec 5 umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu rozhodovat o výjimkách
z obecného systému regulace, neboť i v dobře a spravedlivě nastaveném systému regulace cen
se mohou vyskytnout případy, kdy taková regulace nevede k pokrytí ani ekonomicky
oprávněných nákladů. Zejména se jedná situace v oblasti provozování lokálních distribučních
soustav, kdy v důsledku neoptimálního složení zákazníků nebo nedostatečného využití
soustavy nestačí příjmy z takové činnosti na pokrytí nákladů. Obdobné případy se vyskytují
v teplárenství. Nastane-li takový případ, bude Energetický regulační úřad oprávněn
rozhodnout o udělení výjimky z obecného systému regulace dané činnosti a stanovit konkrétní
podmínky pro sjednání ceny tepelné energie nebo stanovení povolených výnosů
a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy.
K bodu 50
Novelizované ustanovení § 20 implementuje čl. 19 směrnice 2003/54/ES, resp. čl. 17
směrnice 2003/55/ES, ukládající zavedení povinnosti oddělení účetnictví provozovatelů
elektroenergetických a plynárenských soustav. Podle těchto ustanovení jsou členské státy
povinny přijmout nezbytná opatření, aby energetické podniky, bez ohledu na svůj systém
vlastnictví nebo právní formu, vypracovaly, předložily k auditu a zveřejnily své roční účetní
závěrky v souladu s pravidly vnitrostátních právních předpisů pro roční účetní závěrky
společností s ručením omezeným přijatými podle směrnice čtvrté Rady 78/660/ES o ročních
účetních závěrkách určitých typů společností, a aby energetické podniky vedly ve svém
vnitřním účetnictví samostatné účty pro každou ze svých přenosových a distribučních činností
tak, jako by to od nich bylo požadováno, pokud by uvedené činnosti prováděly samostatné
podniky. Interní účetní výkazy musí zahrnovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát vypracované pro
jednotlivé činnosti.
V souladu s těmito ustanoveními směrnic 2003/54 a 55/ES se tak ukládá držiteli licence na
přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu,
k jehož distribuční soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných
zákazníků, povinnost uvést v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech,
výsledku hospodaření, aktivech a pasivech za každou z těchto licencovaných činností při
dodržení odpisových sazeb stanovených Energetickými regulačním úřadem, a uvádět
v příloze v účetní závěrce přehledy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát za každou
z těchto licencovaných činností zvlášť. Takto stanovené odpisové sazby slouží pouze pro
účely regulace, vedení účtů o licencovaných činnostech a regulačního výkaznictví, nemají
dopad do samotného účetnictví regulovaných společností.
V souladu s výše uvedenými ustanoveními směrnic 2003/54 a 55/ES se dále ukládá uvedeným
držitelům licence povinnost ověřit účetní závěrku osobou vykonávající auditorskou činnost,
přičemž zpráva auditora musí kromě obecných náležitostí zprávy obsahovat vyjádření
auditora, zda je o každé z licencovaných činností účtováno v souladu s odstavcem 1 takovým
způsobem, který zajišťuje zamezení diskriminace a vzájemnému subvencování mezi
jednotlivými licencovanými činnostmi vykonávanými týmž držitelem licence nebo mezi
licencovanou činností nebo činnostmi a jinými podnikatelskými činnostmi vykonávanými
týmž držitelem licence nebo jinou osobou, se kterou držitel licence tvoří holding nebo je
součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení.
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hospodaření, aktivech a pasivech za každou z licencovaných činností souvisí povinnost
sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu tzv. regulační výkazy.
Prostřednictvím těchto výkazů získává Energetický regulační úřad základní informace
nezbytné pro výkon jeho povinností, zejména přehledy o majetku regulovaných společností,
změnách v rozsahu těchto majetků, vazbách mezi regulovanými subjekty a ostatními subjekty
v rámci podnikatelského seskupení, plánovaných investicích, hospodářském výsledku atd.
Tyto výkazy je povinen sestavovat držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu,
uskladňování plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, k jehož distribuční soustavě je
připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, a v oblasti teplárenství
držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční
objem tržeb z alespoň jedné z těchto licencovaných činností přesahuje 2 500 000 Kč.
Oproti stávající právní úpravě tak dochází k podstatnému omezení vykazovací povinnosti
regulovaných subjektů, kdy byla tato povinnost uložena všem regulovaným subjektům
a rovněž držitelům licence na obchod s elektřinou nebo plynem, kteří vykonávali povinnosti
dodavatele poslední instance. Podle navrhované úpravy se v oblasti elektroenergetiky
a plynárenství bude vztahovat jako dosud na provozovatele přenosové soustavy, přepravní
soustavy a podzemního zásobníku plynu, ve vztahu k provozovatelům distribučních soustav
však pouze na tři největší provozovatele elektroenergetických distribučních soustav a osm
plynárenských distribučních soustav (z celkového počtu 364 držitelů licence na distribuci
elektřiny nebo distribuci plynu). V oblasti teplárenství bude oproti stávajícímu stavu
oproštěno od vykazovací povinnosti na 180 nejmenších držitelů licence na výrobu nebo
rozvod tepelné energie.
Ustanovení čl. 17 odst. 6 směrnice 2003/55/ES pak ukládá povinnost uvádět v příloze k roční
účetní závěrce všechny transakce jisté velikosti, realizované s příbuznými podniky. Proto se
navrhuje uložení povinnosti držiteli licence na přepravu plynu, distribuci plynu nebo
uskladňování plynu uvádět v příloze v účetní závěrce veškeré smluvní vztahy s vymezením
jejich předmětu a výše plnění, uskutečněné s jinou osobou, se kterou držitel licence tvoří
holding nebo je součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle
zvláštního právního předpisu, a jejichž hodnota převyšuje 13 215 000 Kč. Hodnota transakce
byla zvolena s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podle kterého jsou
výše uvedení držitelé licencí tzv. sektorovými zadavateli, a jsou tak povinni postupovat podle
tohoto zákona při zadávání nadlimitních veřejných zakázek, pokud se na něj nevztahuje
výjimka podle § 19 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Navrhuje se tak vycházet při
stanovení výše hodnoty transakce, kterou by držitelé licence měli uvádět v příloze v roční
účetní závěrce, z výše nadlimitních veřejných zakázek podle tohoto zákona.
K bodu 51
Činnosti operátora trhu s elektřinou se rozšiřují i na oblast plynárenství, z toho důvodu je
ustanovení zařazeno do obecné části a jsou rozvedeny činnosti, které operátor trhu vykonává
za podmínek úplně otevřeného trhu s elektřinou a úplně otevřeného trhu s plynem. Operátor
trhu je na ostatních účastnících trhu s elektřinou a s plynem nezávislá samostatná akciová
společnost, tak jako dosud, a přebírá i funkce dosavadního bilančního centra, které zaniká.
Tato koncepce využívá zejména synergických efektů plynoucích z podobnosti trhu
s elektřinou a s plynem.
K bodu 52
Trh s elektřinou je v České republice zcela otevřen, a proto je ustanovení § 21 stávajícího
zákona nadbytečné.
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Po otevření trhu s elektřinou se již kategorie zákazníků nerozděluje na oprávněné a chráněné,
a proto ztrácí význam i pojem konečný zákazník.
K bodu 54
Jedná se o nadbytečné ustanovení. Jeho smysl je zakotven ve zmocnění Energetického
regulačního úřadu.
K bodu 55
Práva a povinnosti výrobce se upřesňují a dávají do souladu se skutečností úplného otevření
trhu s elektřinou. Výrobce má právo dodávat elektřinu také zákazníkům v rozsahu jím
vyrobené elektřiny, a proto musí mít obdobná práva a povinnosti, které se této činnosti týkají
jako má obchodník s elektřinou. Zároveň je precizováno ustanovení o předávání údajů
operátorovi trhu a příslušnému provozovateli distribuční soustavy, případně přenosové
soustavy v rámci dispečerského řízení. V souladu s ustanovením o stavech nouze (§ 54) je
upraven dotčený text u výrobce.
Úpravy souvisejí s kompetencí Energetického regulačního úřadu danou navrhovaným § 17
odst. 9, tedy pravomoc stanovení příspěvku k ceně elektřiny z decentrální výroby elektřiny.
Decentrální výroba, tj. výroba elektřiny ze zdrojů připojených do distribuční soustavy (nikoli
do přenosové soustavy) ve svém důsledku vyvolává nižší náklady na elektrizační soustavu,
neboť vyvedení výkonu do distribuční soustavy přispívá ke snižování ztrát v elektrizační
soustavě. Podpora decentrální výroby tak přispívá ke stabilizaci a bezpečnosti elektrizační
soustavy v České republice. Vyplacené příspěvky, stejně jako přípěvky k ceně elektřiny
z kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, resp. vícenáklady
s tím spojené, pak vstupují jako náklad na výkon licencované činnosti distribuce elektřiny.
K bodům 56 a 57
Jedná se o transpozici ustanovení směrnice 89/2005/ES.
K bodu 58
Výrobce elektřiny může jím vyrobenou elektřinu dodávat obchodníkům nebo zákazníkům,
a proto je výraz účastníkům trhu s elektřinou výstižnější než původní slovo odběratelům.
K bodům 59 a 63
Použitý text je formulován tak, aby byl v souladu s ustanovením § 54 a transponoval příslušná
ustanovení směrnice 2005/89.
K bodům 60 a 61
Slovo odběratel se nahrazuje slovem zákazník, což lépe vystihuje skutečnost.
K bodu 62
Doplněna možnost změnit nebo přerušit přeshraniční výměnu elektřiny, tato činnost nebyla
v příslušném ustanovení zahrnuta. Jedná se o upřesnění, které nezapadá ani do jedné
z kategorií v tomto ustanovení dosud uváděných.
K bodu 64
Jedná se o upřesnění a odkaz na stavební zákon.
K bodu 65
Provozovateli přenosové soustavy se ukládá, aby upozornil vlastníka či uživatele nemovitostí
na povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení přenosové soustavy. Stávající informační povinnost provozovatele přenosové
soustavy se rozšiřuje o povinné stanovení rozsahu prací a o povinnost sdělit tento údaj
vlastníkovi či uživateli nemovitostí.
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Provozovatel přenosové soustavy nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů elektřiny podle
zákona č. 180/2005 Sb. pro krytí ztrát. V případě, že okamžité ztráty v elektrizační soustavě
jsou nižší než množství vykoupené elektřiny, je třeba, aby provozovatel přenosové soustavy
mohl tuto elektřinu uplatnit na trhu.
K bodu 67
Navrhovaná úprava vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dosavadní princip
zakotvený v energetickém zákoně, a to, že zásah do práv vlastníka nemovitosti se děje za
přiměřenou jednorázovou náhradu v případě, že jsou naplněny podmínky dané zákonem o
vyvlastnění.
K bodu 68
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a a navrhovaná úprava
řeší námitky, že energetický zákon vylučuje odpovědnost provozovatele soustavy za škodu
a ušlý zisk i v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení dodávek elektřiny nejenom
v důsledku skutečností vis maior (jako jsou živelní události, havárie atd.), ale také v důsledku
jakékoli poruchy na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti provozovatele přenosové
soustavy. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále oprávněn omezit nebo přerušit
dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné energie v zákonem vymezených situacích (které mají
zpravidla charakter objektivních skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení
dodávek v případě poruchy na energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk
vzniká tehdy, jedná-li se o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil.
Vznik poruchy tak musí být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností
souvisejících s výkonem licencované činnosti daného držitele licence. Porucha, která by
nastala v důsledku jiných vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou
držitelem licence a nárok na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence)
poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
K bodu 69
Podmínky připojení jsou podrobně uvedeny ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu, k
jejímuž vydání je zmocnění v uvedeno v § 98a.
K bodu 70
Nakládání s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie je dáno zákonem č.
180/2005 Sb. Rovněž s elektřinou vyrobenou využitím druhotných zdrojů a z kombinované
výroby elektřiny a tepla se zachází stejně jako s jinou elektřinou.
Pro všechny účastníky trhu s elektřinou poskytuje provozovatel přenosové soustavy stejné
podmínky pro přenos elektřiny. Pro obnovitelné zdroje existuje přednostní právo, které je
zakotveno v zákoně č. 180/2005 Sb. Pro elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla
a získané využitím druhotných zdrojů energie je přednostní právo přenosu elektřiny upraveno
v § 32.
K bodu 71
Provozovatelé energetických zařízení mají povinnost zřídit technický dispečink. Tato
povinnost se týká zejména provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních
soustav. Tito provozovatelé se mohou ke zřízení technického dispečinku sdružit nebo pověřit
příslušnou odbornou organizaci k výkonu činností podle § 26. Proto je provozovateli
přenosové soustavy i provozovatelům distribučních soustav dána povinnost zajistit zřízení
technického dispečinku.
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Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodům 73 a 74
Jedná se o transpozici Směrnice 89/2005/ES.
K bodu 75
Toto ustanovení navazuje na zrušení § 44 o omezení dovozu. Vzhledem k zodpovědnosti
provozovatele přenosové soustavy za bezpečnou a spolehlivou funkci přenosové soustavy,
která je propojena se sousedními přenosovými soustavami a prostřednictvím níž se
uskutečňuje dovoz a vývoz elektřiny, byla pravomoc omezit nebo přerušit dopravu elektřiny
včetně vývozu a dovozu svěřena provozovateli přenosové soustavy, který o těchto
skutečnostech musí informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační
úřad.
K bodu 76
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 77
Jedná se o transpozici Směrnice 89/2005/ES. Elektrizační soustavu tvoří vzájemně propojený
soubor zařízení. Funkce celého systému závisí na spolehlivosti každého článku. Při
nestandardních stavech musí každý článek elektrizační soustavy postupovat koordinovaně
s ostatními dotčenými účastníky trhu s elektřinou. Proto je provozovateli přenosové soustavy
jako nadřazeného systému dána povinnost při tvorbě a upřesňování havarijních plánů úzce
spolupracovat s provozovateli distribučních soustav, které jsou připojeny k přenosové
soustavě.
K bodu 78
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 79
Jedná se o nadbytečné ustanovení, které nemělo v dosavadní praxi praktického významu, a po
úplném otevření trhu s elektřinou se jedná o zbytečné ustanovení, protože všichni zákazníci
mají charakter oprávněných zákazníků.
K bodu 80
Jedná se o upřesnění textu stanovujícího povinnost platit příspěvky k ceně elektřiny z
kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných energetických zdrojů.
K bodu 81
Jedná se o zrušení neživotného textu, který nebylo možné v praxi uplatnit.
K bodu 82
Jedná se o transpozici směrnice 89/2005/ES. Součástí činnosti provozovatele distribuční
soustavy je nejenom spolehlivé provozování a rozvoj distribuční soustavy, ale i obnova
zařízení určeného k distribuci elektřiny.
K bodu 83
Jedná se o upřesnění textu vzhledem k tomu, že již neexistují kategorie oprávněných nebo
chráněných, tedy konečných zákazníků, a termín 1. leden 2007, který byl konečným termínem
pro oddělení obchodu a výroby od distribuce elektřiny, již pominul. Provozovatelé
distribučních soustav, na které se toto ustanovení vztahuje, byli právně odděleni od ostatních
činností.
K bodu 84
Jedná se o neaktuální ustanovení, které otevřením trhu s elektřinou ztratilo význam.
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Jedná se o přesnější a skutečnost lépe vystihující změnu.
K bodům 86 a 89
Použitá terminologie dána do souladu s § 54 o stavech nouze a je transpozicí směrnice
2005/89.
K bodu 87
Neumožnění přístupu (byť opakované) k měřicímu zařízení není důvodem k omezení nebo
přerušení dodávky elektřiny.
K bodu 88
Jedná se o upřesnění textu vzhledem k tomu, že již neexistují kategorie oprávněných nebo
chráněných, tedy konečných zákazníků.
K bodu 90
Použitá terminologie je dána do souladu se stavebním zákonem.
K bodu 91
V souladu s praxí, kterou zakotvuje i směrnice 89/2005/ES, je úkolem provozovatele
distribuční soustavy také obnova zařízení distribuční soustavy.
K bodu 92
Provozovateli distribuční soustavy se ukládá, aby upozornil vlastníka či uživatele nemovitostí
na povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení přenosové soustavy. Stávající informační povinnost provozovatele distribuční
soustavy se rozšiřuje o povinné stanovení rozsahu prací a o povinnost sdělit tento údaj
vlastníkovi či uživateli nemovitostí.
K bodu 93
Navrhovaná úprava vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dosavadní princip
zakotvený v energetickém zákoně, a to, že zásah do práv vlastníka nemovitosti se děje za
přiměřenou jednorázovou náhradu v případě, že jsou naplněny podmínky dané zákonem o
vyvlastnění.
K bodu 94
Jedná se o návaznost na ustanovení, jejichž označení se mění.
K bodu 95
V případech neoprávněného odběru nebo neoprávněné dodávky je ten, kdo se dopouští
zakázaného jednání, povinen uhradit škodu, jejíž výše se vypočte způsobem uvedeným
v prováděcím právním předpisu.
K bodu 96
Jedná se o změnu označení příslušných ustanovení a navrhovaná úprava řeší námitky, že
energetický zákon vylučuje odpovědnost provozovatele distribuční soustavy za škodu a ušlý
zisk i v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení dodávek elektřiny nejenom
v důsledku skutečností vis maior (jako jsou živelní události, havárie atd.), ale také v důsledku
jakékoli poruchy na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti provozovatele distribuční
soustavy. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále oprávněn omezit nebo přerušit
dodávku elektřiny v zákonem vymezených situacích (které mají zpravidla charakter
objektivních skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení dodávek v případě
poruchy na energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk vzniká tehdy,
jedná-li se o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil. Vznik poruchy
tak musí být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností souvisejících
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jiných vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou držitelem licence
a nárok na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence) poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
K bodům 97 a 98
Jedná se o návaznost na ustanovení, jejichž označení se mění.
K bodu 99
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 100.
Úprava se týká opatření v případě zjištění neoprávněného odběru elektřiny zákazníkům.
Provozovatel distribuční soustavy je oprávněn, je-li požádán obchodníkem nebo výrobcem,
přerušit dodávku elektřiny. Mechanismus a způsob žádosti obchodníka nebo výrobce je
uveden v pravidlech trhu s elektřinou. Smyslem opatření je eliminovat neoprávněné odběry
elektřiny.
K bodu 101
Zrušená slova se jeví jako nadbytečná, protože provozovatel distribuční soustavy je povinen
neznevýhodňující podmínky poskytovat všem.
K bodu 102
Doprava elektřiny vyrobené na základě využívání obnovitelných zdrojů distribuční soustavou
se uskutečňuje za podmínek daných energetickým zákonem a zákonem č. 180/2005 Sb.
S ostatní elektřinou se zachází nediskriminačním rovnoprávným způsobem.
K bodu 103
Provozovatelé energetických zařízení mají povinnost zřídit technický dispečink. Tato
povinnost se týká zejména provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních
soustav. Tito provozovatelé se mohou ke zřízení technického dispečinku sdružit nebo pověřit
příslušnou odbornou organizaci k výkonu činností podle § 26. Proto je provozovateli
přenosové soustavy i provozovatelům distribučních soustav dána povinnost zajistit zřízení
technického dispečinku. Odpovědnost za funkci technického dispečinku však zůstává na
provozovateli distribuční soustavy.
K bodu 104
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 105
Provozovatel distribuční soustavy je povinen zpracovávat a zveřejňovat Pravidla provozování
distribuční soustavy, která schvaluje Energetický regulační úřad. Obsahovou stránku pravidel
uvádí § 17, a proto jsou obsahové podrobnosti v tomto ustanovení nadbytečné a zrušují se.
K bodu 106
§ 44 o omezení dovozu elektřiny, v němž byla tato pravomoc dána z důvodů v zákoně
uvedených Ministerstvu průmyslu a obchodu, se zrušuje a v návaznosti na tuto úpravu se ruší
i ustanovení § 25 odst. 11 písm. i).
K bodům 107 a 108
Trh s elektřinou je od 1. ledna 2006 zcela otevřen, a proto neexistuje kategorie chráněných
zákazníků. Z tohoto důvodu se ustanovení zrušuje.
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Elektrizační soustavu tvoří vzájemně propojený soubor zařízení. Funkce celého systému
závisí na spolehlivosti každého článku. Při nestandardních stavech musí každý článek
elektrizační soustavy postupovat koordinovaně s ostatními dotčenými účastníky trhu
s elektřinou. Proto je provozovateli distribuční soustavy, který je zodpovědný za dopravu
elektřiny zákazníkům, dána povinnost při tvorbě a upřesňování havarijních plánů úzce
spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy, k níž je jeho zařízení připojeno.
K bodu 110
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodům 111 až 114
Při vazbě distribuční soustavy na přenosovou soustavu anebo mezi distribučními soustavami
zákon upravuje povinnost pro provozovatele distribuční soustavy hradit a zajistit své připojení
a umožnit provozovateli nadřazené soustavy instalovat měřicí zařízení. Zároveň s tím je třeba
zajistit i přístup k měřicímu zařízení a podílet se na úhradě nákladů spojených s připojením k
přenosové soustavě nebo k jiné distribuční soustavě.
K bodu 115
Jedná se o zmocňovací ustanovení, které je komplexně uvedeno v § 98a.
K bodu 116
Aby byla zajištěna správná funkce celého elektroenergetického systému a bezpečnost
a spolehlivost dodávky elektřiny směrem od výroby prostřednictvím přenosové a distribuční
soustavy k zákazníkovi, musí být dána hierarchie řízení zejména v nestandardních stavech, tj.
při stavu nouze a nebo při předcházení stavu nouze. Ustanovení § 25 odst. 12 písm. e) dává
provozovateli distribuční soustavy povinnost zachovávat tuto hierarchii, jejíž podrobnosti
stanoví prováděcí právní předpis.
K bodu 117
Při otevřeném trhu s elektřinou zajišťuje provedení přenosu elektřiny pro zákazníka příslušný
provozovatel distribuční soustavy. Odebírá-li zákazník elektřinu z distribuční soustavy, která
není připojena k přenosové soustavě, zajišťuje tento provozovatel lokální distribuční soustavy
distribuci elektřiny u tzv. regionálního provozovatele distribuční soustavy, tj. u provozovatele
distribuční soustavy, která je připojena k přenosové soustavě. Jedná se o dopravu elektřiny
v rozsahu smluv, které jsou uzavřeny na distribuci elektřiny. Z tohoto mechanismu, který
v České republice funguje, vyplývá nutnost zakotvit jej do příslušných ustanovení zákona.
Nově se v zájmu ochrany přírody ukládá provozovateli distribuční soustavy povinnost chránit
ptactvo před úrazy elektrickým proudem instalací ochranných zařízení na venkovních
vedeních.
Povinnost zajišťovat propagaci energetických služeb vyplývá ze směrnice 32/2006/ES.
K bodu 118
V elektrizační soustavě existují distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě,
ale i řada dalších distribučních soustav, které jsou připojeny k distribuční soustavě a nikoli
k přenosové soustavě. Proto bylo třeba doplnit do mechanismu hrazení příspěvků k ceně
elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů nebo z kombinované výroby elektřiny
a tepla ještě provozovatele distribuční soustavy připojené k jiné distribuční soustavě.
K bodu 119
Jedná se o upřesnění textu odstavce, které je v souladu se směrnicí 2003/54/ES, tzn. že
z povinnosti právního oddělení jsou vyčleněni vertikálně integrovaní podnikatelé
v elektroenergetice, kteří poskytují služby, tzn. distribuci, obchod a výrobu elektřiny pro
méně než 90 000 odběrných míst zákazníků. Princip stávajícího ustanovení se nemění.
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Ustanovení se zrušují pro nadbytečnost a proto, že právní oddělení síťových provozovatelů
bylo u dotčených vertikálně integrovaných podnikatelů v České republice již provedeno
a žádný z podnikajících subjektů tohoto ustanovení nevyužil.
K bodu 121
Zřízení technických dispečinků jsou povinni zajistit provozovatel přenosové soustavy
a provozovatelé distribučních soustav podle § 24 a 25 tohoto zákona. Aby bylo jednoznačně
určeno, o jaký dispečink síťových provozovatelů se jedná, doplňuje se slovo technický.
Technický dispečink má specifické funkce a odpovídá za dispečerské řízení přenosu elektřiny,
zdrojů připojených k přenosové soustavě a poskytujících podpůrné služby. Obdobné funkce
má technický dispečink provozovatele distribuční soustavy. Technické dispečinky provádějí
dispečerské řízení. Jedná se o technické vztahy mezi přenosovou soustavou a distribuční
soustavou, a proto je třeba upravit i vzájemné vztahy technického dispečinku provozovatele
přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav a zároveň provozovatelů
distribučních soustav vzájemně. Jedná se o hierarchické dispečerské řízení, kdy technický
dispečink nadřazené přenosové soustavy je nadřízen technickým dispečinkům provozovatelů
distribučních soustav a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav, jejichž
zařízení je přímo připojeno k přenosové soustavě, jsou nadřízeny technickým dispečinkům
ostatních distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě. Pro
dispečerské řízení je třeba, aby technické dispečinky měly k dispozici nezbytné údaje, a proto
jsou účastníci trhu povinni předávat jím příslušnému technickému dispečinku tyto údaje.
Podrobnosti jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu, který vydává Energetický
regulační úřad – jedná se o Pravidla trhu s elektřinou.
K bodu 122
Činnosti operátora trhu se rozšiřují nejen na oblast elektrické energie, ale i na plyn. Z tohoto
důvodu je ustanovení § 27, které se zabývalo pouze operátorem trhu s elektřinou, zrušeno.
Obdobné ustanovení pro celou činnosti operátora trhu (plyn, elektřina) je uvedeno v obecné
části.
K bodu 123
Otevřením trhu s elektřinou k 1. lednu 2006 se mění pojmová struktura zákazníků. K tomuto
datu vymizel pojem chráněný zákazník, protože všichni zákazníci se stali tzv. oprávněnými
zákazníky. Jedná se o celou strukturu zákazníků od největších, jejichž zařízení je připojeno
k přenosové soustavě, až po domácnosti odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí. Práva
a povinnosti zákazníka se v zásadě nemění, v řadě případů dochází pouze k upřesnění textu,
aby nedocházelo k různým nejasnostem. Zákazník má tedy právo nejen na připojení svého
elektrického zařízení, ale zároveň i na uzavření smlouvy o připojení. Na otevřeném trhu má
zákazník právo nakupovat elektřinu nejenom od držitelů licence na výrobu elektřiny nebo od
držitelů licence na obchod s elektřinou, ale má i možnost nakupovat elektřinu z jiných států
nebo na krátkodobém trhu s elektřinou, který organizuje operátor trhu. Právo zákazníka na
dopravu elektřiny do jeho odběrného místa a za regulované ceny (reguluje Energetický
regulační úřad) zůstává nedotčeno. V ustanovení § 28 dochází i ke změnám vyvolanými
úpravami v jiných ustanoveních zákona (např. § 12a Dodavatel poslední instance). Upřesňuje
se, že zákazník má právo nejen na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny, ale i na bezplatnou
volbu dodavatele elektřiny. Postupuje se přitom podle Pravidel trhu s elektřinou. V případě,
že zákazník odebírá elektřinu od dodavatele poslední instance, vzniká mu samozřejmě
povinnost tuto dodávku uhradit. Dojde-li ke stavebním úpravám distribuční soustavy, musí
zákazník respektovat místo připojení, umístění měřicího zařízení, a na druhé straně náklady
na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy. Terminologicky se upravují
i ustanovení týkající se povinnosti vlastníka nemovitosti, do níž je zákazníkům dodávána
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elektrická instalace a upřesňuje se, že společná domovní elektrická instalace v nemovitosti je
součástí nemovitosti. Čili ustanovení o povinnostech vlastníka nemovitosti, do které je
zákazníkům dodávána elektřina, se zásadním způsobem nemění.
K bodu 124
Otevřením trhu s elektřinou zanikla kategorie chráněných zákazníků, a proto se § 29 zrušuje.
K bodu 125
Ustanovení § 30 se upravuje z několika důvodů. Jedná se o reakci na úplné otevření trhu
s elektřinou, o transpozici směrnice 32/2006/ES a o upřesnění textu z důvodů odstranění
některých nepřesností a výkladových nejasností. Proto se místo práva na dopravu elektřiny
uvádí právo na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny za podmínek, které stanoví
prováděcí právní předpis. Obchodník má právo nakupovat elektřinu od výrobců elektřiny a od
obchodníků s elektřinou nebo - a to se doplňuje - z jiných států. Zároveň má právo prodávat
elektřinu jiným účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států. Obchodník má právo na
informace, které obdrží od operátora trhu a které potřebuje k vyúčtování dodávek elektřiny
zákazníkům, jejichž odběrné místo je u operátora trhu registrováno. Obchodník s elektřinou
dále má právo používat rodná čísla zákazníků, aby mohl své zákazníky evidovat a uplatňovat
svoje právní nároky týkající se dodávek a účtování elektřiny. Aby byla zajištěna funkce
energetického trhu i v případě, že obchodník pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat
elektřinu, je mu dána povinnost, aby sám neprodleně o těchto skutečnostech informoval
operátora trhu a svého dotčeného zákazníka. Zároveň musí obchodník poskytovat
provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákaznících, jimž elektřinu dodává na
základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Dále obchodník poskytuje
potřebné informace nezbytné pro bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj přenosové
a distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy a provozovateli distribučních
soustavy. V nestandardních situacích – za stavu nouze nebo při předcházení stavu nouze – je
obchodník povinen přijmout opatření provedená provozovatelem přenosové soustavy nebo
provozovatelem distribuční soustavy. V ustanovení § 30 odst. 2 se zrušují podrobnosti, které
obchodník uvádí při vyúčtování dodané elektřiny zákazníkům. Je to z toho důvodu, že tyto
podrobnosti uvede prováděcí právní předpis.
K bodu 126
Ustanovení § 31 se zrušuje, protože k obnovitelným zdrojům elektřiny existuje zvláštní právní
předpis – zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
K bodu 127
Ustanovení § 32 precizuje požadavky a pravidla uvedená ve směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce
po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu. Proto se přesněji uvádí povinnost výrobce
elektřiny nebo tepelné energie přezkoumat v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. možnost
zavedení vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Tato povinnost již v zákoně
existuje, jedná se jen o upřesnění textu. Výrobcům, kteří provozují vysokoúčinnou
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo využívají k výrobě elektřiny druhotných
energetických zdrojů, zůstává právo na přednostní dopravu takto vyrobené elektřiny
přenosovou soustavou a distribučními soustavami. Rovněž tak jim zůstává právo na
přednostní připojení uvedeného výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě.
Text stávajícího zákona uvedený v § 32 odst. 2 písm. a) a b) se proto jeví jako nadbytečný
a zrušuje se, stejně jako odst. 3, který je nově formulován tak, aby plně vyhovoval shora
uvedené směrnici. V platnosti zůstává princip, že elektřina z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla je finančně podporována příspěvkem k ceně elektřiny a je vyrobena
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Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává osvědčení o původu elektřiny, a při jejíž výrobě se
dosahuje úspory ve výši 10 % vstupního paliva. Zdroje o instalovaném elektrickém výkonu
vyšším než 1 MW nemusí tuto úsporu prokazovat. Energie s nárokem na příspěvek musí dále
splňovat požadavek minimální účinnosti užití energie podle prováděcího právního předpisu
k zákonu č. 406/2000 Sb. Aby byla pro výrobce elektřiny využívající vysokoúčinnou
kombinovanou výrobu elektřiny tepla, kteří svá zařízení uvedou do provozu nebo rekonstruují
za účelem jeho modernizace až po účinnosti tohoto zákona, zaručena podpora, nově se
doplňuje nárok na příspěvek po dobu nejméně 6 let od uvedení výrobny do provozu. Tato
doba není obdobím pro návratnost vložených prostředků do nové výstavby provozovny ani do
její rekonstrukce.
Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných
energetických zdrojů vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podrobnosti k obsahu žádosti
a další stanoví prováděcí právní předpis. Ustanovení odst. 8 a 9 se zrušují pro nadbytečnost.
K bodům 128 a 129
Výstavba výrobny elektřiny a výstavba přímého vedení byla možná pouze na základě státní
autorizace vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhodnocovalo využití palivových zdrojů, energetickou účinnost, vliv na bezpečný
a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, vliv na životní prostředí, finanční předpoklady
k výstavbě a ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti. Stejné posuzování a vyhodnocování se
provádí v rámci stavebního řízení. Z tohoto důvodu se ruší § 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
a 42. Odpadá rozhodování podle správního řádu o udělení, změně a rušení státní autorizace na
výstavbu výrobny elektřiny a na výstavbu přímého vedení.
Všechny náležitosti, které žadatel dokládal k žádosti o udělení autorizace, jsou podrobně
dokládány a projednávány při územním a stavebním řízení, které provádějí územní a stavební
orgány, a proto se správní postup, který byl uveden ve zrušených paragrafech energetického
zákona jeví jako nadbytečný a zbytečně zatěžující podnikatele v energetice, kteří chtějí
postavit výrobnu elektřiny nebo přímé vedení. Státní autorizaci podléhaly výrobny elektřiny
o celkovém instalovaném výkonu 30 MW a více.
K bodu 130
Přímé vedení je takové vedení, které spojuje výrobnu elektřiny nepřipojenou k přenosové
soustavě nebo k distribuční soustavě s odběrným místem, které rovněž není připojeno
k přenosové nebo k distribuční soustavě. Přímé vedení je rovněž vedení, prostřednictvím
něhož výrobce zajišťuje přímé zásobování vlastních provozoven nebo zákazníků. Přímé
vedení v žádném případě nevlastní provozovatel přenosové soustavy ani provozovatel
distribuční soustavy. Jakmile vedení nesplňuje jedno ze shora uvedených kritérií, nejedná se
o přímé vedení. Z pohledu pojmu přímého vedení byly upraveny i povinnosti jeho vlastníka.
Mezi ně patří povinnost provést taková technická opatření, která zamezí ovlivňování kvality
elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou. Přímé vedení může hrát
významnou úlohu při nestandardních stavech elektrizační soustavy, a proto musí mít jeho
vlastník povinnost, aby ve stavech nouze nebo v rámci předcházení stavu nouze bylo možno
využít jeho přímého vedení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem
distribuční soustavy pro eliminaci těchto nestandardních jevů. Vlastník přímého vedení je
rovněž povinen zajistit, aby při provozování přímého vedení byly respektovány (dodržovány)
pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy, resp. provozovatele
distribuční soustavy.
K bodu 131
Ustanovení § 44 již po otevření trhu a po prosazování liberalizace trhu s elektřinou v rámci
Evropské unie ztratilo na významu. Možnost přerušit nebo omezit dovoz či vývoz elektřiny
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soustavy, resp. provozovatele distribuční soustavy. Tuto možnost mají síťoví provozovatelé
pouze ze závažných důvodů při nestandardních provozních stavech elektrizační soustavy
a mají povinnost o využití tohoto práva informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Energetický regulační úřad. Tímto opatřením je pravomoc omezit nebo přerušit dovoz nebo
vývoz elektřiny svěřena těm subjektům, které provozují příslušnou část elektrizační soustavy
a jsou rovněž zodpovědné za její spolehlivost a bezpečnost. Z těchto důvodu se § 44 zrušuje.
K bodům 132 až 139
Elektrickou přípojkou je část elektrizační soustavy, která odbočuje od vedení přenosové nebo
distribuční soustavy a slouží k připojení odběrných elektrických zařízení. Nově se do odstavce
1 upřesňuje, že v případě elektrické přípojky se jedná o smlouvu o připojení. Tím odpadají
pochybnosti plynoucí z toho, že smlouva nebyla zákonem pojmenována. V odstavci 2 se
upravuje stávající princip, který spočíval v tom, že přípojku nízkého napětí sloužící
domácnostem pro účely bydlení hradil provozovatel distribuční soustavy v případě, že délka
přípojky nepřesáhla 50 m, takto: provozovatel distribuční soustavy zřizuje a hradí náklady na
elektrickou přípojku v zastavěném území plně a mimo zastavěné území nepřesáhne-li délka
přípojky 50 m. Pouze je-li přípojka zřizována mimo zastavěné území a je-li delší než 50 m,
hradí náklady na její zřízení žadatel o připojení. Ostatní elektrické přípojky zřizuje na své
náklady žadatel o připojení. Vlastníkem přípojky zůstává ten, kdo uhradil náklady na její
zřízení. V ostatních odstavcích se slova odběratel mění na slovo zákazník.
K bodu 140
Jedná se o sjednocení terminologie se stavebním zákonem.
K bodu 141
Z praktických důvodů je upřesněn rozsah ochranného pásma podzemního vedení, a to tak, že
ochranné pásmo je omezeno i v definované vzdálenosti pod nejníže uloženým kabelem.
K bodům 142 a 143
Do zákona je doplněna chybějící rovina, od níž se ochranné pásmo počítá.
Jedná se o přesnější text a o odstranění chyby v zákoně, kdy slova elektrické stanice se
nahrazují slovy výrobny elektřiny, protože se jedná o ochranné pásmo výrobny elektřiny.
K bodu 144
Za dodržování technických a bezpečnostních podmínek a za spolehlivé provozování příslušné
části elektrizační soustavy je zodpovědný vlastník této části, který může právně relevantní
formou přenést část této zodpovědnosti na provozovatele zařízení. Proto by měl podmínky pro
realizaci veřejně prospěšné stavby nebo souhlas s jinou stavbou nebo s činností v ochranném
pásmu udělovat nebo stanovovat vlastník příslušné části elektrizační soustavy. V případě, že
to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a je vyloučeno ohrožení života, zdraví nebo
bezpečnosti a majetku osob, není důvodu, proč by se veřejně prospěšné stavby i ostatní stavby
nemohly v ochranném pásmu uskutečnit. Proto se vlastníkovi ukládá, aby udělil písemný
souhlas a stanovil podmínky, za nichž byl udělen. Dříve právní úprava umožňovala
vlastníkovi písemný souhlas neudělit.
K bodu 145
Ochranné pásmo energetických zařízení je primárně určeno k ochraně těchto zařízení, proto je
do zákona doplněno, že činnostmi v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození energetických
zařízení.
K bodu 146
Jde o úpravu stávajícího odstavce 12, která souvisí s novým stavebním zákonem č. 183/2006
Sb.
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vedení. Z tohoto důvodu je stanovena minimální vzdálenost mezi nadzemním elektrickým
vedením a větrnou elektrárnou.
K bodu 147
Podle principů daných energetickým zákonem přeložku zařízení přenosové soustavy nebo
distribuční soustavy hradí ten, kdo její potřebu vyvolal, a provádí ji příslušný provozovatel
soustavy. Ten, kdo hradí náklady, by měl mít právo být seznámen a ovlivnit efektivnost
a hospodárnost využití jím vynaložených prostředků. Z toho vyplývá jeho právo přístupu
k údajům zejména finančním a technickým o prováděné přeložce. Provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, který přeložku zajišťuje, může do nákladů
na tuto přeložku zahrnout pouze nezbytně nutné náklady.
K bodu 148
Text byl formálně upraven tak, aby byl lépe aplikovatelný a srozumitelný.
K bodům 149 až 156
V dotčených ustanoveních se upravuje text podle předchozích definic, takže místo konečných
zákazníků se používá pouze pojem zákazník. Doplňuje se smlouva o připojení a precizuje se
provozovatel příslušné distribuční soustavy.
Měření v přenosové nebo v distribuční soustavě provádí provozovatel přenosové soustavy
nebo provozovatel distribuční soustavy, který na svůj náklad zajišťuje instalaci měřicího
zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření. K příslušnému měřicímu
místu náleží vždy provozovatel příslušné distribuční soustavy.
V odstavci 8 jsou provedeny úpravy vedoucí k jednoznačnosti textu a provozovateli
přenosové soustavy nebo provozovatelům distribuční soustavy se dává 30-ti denní lhůta
k výměně měřicího zařízení nebo k ověření správnosti měření.
Znění původního odstavce 10 je již obsaženo v předchozích ustanoveních a znění tohoto
odstavce proto upravuje pouze to, že podrobnosti měření elektřiny stanoví prováděcí právní
předpis. Tím je vyhláška o měření elektřiny, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Se zánikem kategorie chráněného zákazníka ztratily odstavce 11 a 12 smysl, a proto se
zrušují.
K bodům 157 až 161
Nově se upravují ustanovení o jednotlivých typech smluv, které jsou na otevřeném trhu
s elektřinou uzavírány mezi účastníky k zajištění spolehlivého zásobování elektřinou a k
fungování energetického trhu. Úprava respektuje pravidlo, že základní formální a obsahové
náležitosti smluv by měly být upraveny zákonem a nikoliv až v prováděcím právním předpise.
V tomto případě je prováděcím právním předpisem vyhláška Energetického regulačního
úřadu o pravidlech trhu s elektřinou. Podstatné náležitosti smluvních typů jsou předmětem
úpravy tohoto paragrafu.
Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy a jeho eliminace je velkým praktickým
problémem. Z této skutečnosti vycházejí i úpravy § 51, kdy v odstavci 1 písmeno a) se uvádí
přesněji smlouva, jejímž předmětem je dodávka elektřiny. Dodávka elektřiny se může
uskutečňovat na základě smlouvy o dodávce elektřiny nebo na základě smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny. Neoprávněným odběrem je také odběr při opakovaném neplnění
smluvených platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody
způsobené neoprávněným odběrem. Původní text je precizován tak, aby nemohlo docházet
k jeho deformovanému výkladu ze strany těch, kteří se dopouštějí neoprávněného odběru
elektřiny. Totéž se týká i písmene e) bodu 1, kdy drobná úprava textu znamená rozšíření
možností postihu neoprávněného odběru elektřiny. Někteří odběratelé, kteří neoprávněně
odebírají elektřinu, tak činí zásahem do měřicího zařízení. Pokud jim tento zásah byl
prokázán, jedná se o neoprávněný odběr. Z jiných ustanovení zákona vyplývá, že zákazník si
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nebo odpovědnost přenese na jiný subjekt. Bez této volby se jedná o neoprávněný odběr
elektřiny. Neoprávněný odběr elektřiny se v mnoha případech uskutečňuje buď zásahem do
měřicího zařízení nebo zásahem do neměřených částí elektrického zařízení, kam zákazník
často brání v přístupu k provedení kontroly. Proto je do § 51 doplněna část, která má tomuto
jednání zákazníka zabránit. Aby bylo možno neoprávněný odběr účinně sankcionovat
a obhájit postih před soudy, je do zákona doplněno, že neoprávněný odběr nebo dodávka se
zakazuje.
K bodu 162
§ 53 je upraven na stejných principech jako § 51 a 52.
Nestandardní stavy v elektrizační soustavě jsou v zásadě rozděleny do dvou kategorií. Jedná
se o stav nouze a o předcházení stavu nouze. Stav nouze vzniká v důsledku nyní již v zákoně
definovaných událostí, situací a opatření, doplněných o nevyrovnanou bilanci elektrizační
soustavy nebo její části, přenos poruchy ze zahraničí, pokud způsobují významný a náhlý
nedostatek elektřiny nebo hrožení celistvosti elektrizační soustavy, bezpečnosti a spolehlivosti
provozu na celém území státu nebo na vymezeném území státu nebo jeho části. Předcházení
stavu nouze jsou činnosti, které jsou prováděny v době (situaci), kdy již existuje reálné riziko
vzniku stavu nouze. Zatímco stav nouze se vyhlašuje tak, že se uvedou podrobnosti, tj. přesný
čas vzniku a ukončení stavu nouze, předcházení stavu nouze se oznamuje, a to bez
zbytečného odkladu nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností k zamezení stavu nouze. Pro
celé území státu vyhlašuje a oznamuje tyto skutečnosti Ministerstvu průmyslu a obchodu
a Energetickému regulačnímu úřadu provozovatel přenosové soustavy, který je zodpovědný
za řízení činností při stavu nouze a při předcházení stavu nouze. Obdobně pro své vymezené
území nebo jeho část vyhlašuje stav nouze a oznamuje předcházení stavu nouze příslušný
provozovatel distribuční soustavy, který na svém území řídí činnosti při předcházení stavu
nouze a při stavu nouze. V souladu se směrnicí 2006/89/ES musí všichni účastníci trhu
s elektřinou respektovat pokyny provozovatele přenosové soustavy, resp. provozovatele
distribuční soustavy a musí se podřídit omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky
elektřiny. Podrobnosti k opatřením a postupům za stavu nouze a při předcházení stavu nouze
stanoví prováděcí právní předpis. Při stavech nouze platí zvláštní režim pro vyhodnocování,
zúčtování a vypořádání odchylek. Pravidla pro tyto operace uvádějí Pravidla trhu s elektřinou.
Při stavu nouze a při předcházení stavu nouze platí již ve stávajícím zákoně uvedený princip,
že právo na náhradu škody a ušlého zisku je vyloučeno. Stav nouze nebo předcházení stavu
nouze je nestandardní stav chodu elektrizační soustavy nebo její části. Jak je patrné z celého §
54, jsou pro návrat systému do standardního režimu využívána provozovatelem přenosové
soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy mimořádná opatření, protože stav nouze
ohrožuje nejenom elektrizační soustavu, ale i funkci celého hospodářství a domácností. Proto
může jako součást opatření provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy využít pro výrobu elektřiny i elektrárny, které nesplňují limity podle zákona
o ochraně ovzduší.
K bodu 163
Hlavním obsahem tohoto ustanovení bylo postupné otevírání trhu s plynem. Protože od
1. ledna 2007 je již trh s plynem plně otevřen pro všechny zákazníky, pozbylo toto ustanovení
účelnost, a proto je zrušeno.
K bodu 164
V § 56 bylo nutné doplnit jako účastníka trhu i operátora trhu, který byl v plynárenství nově
vytvořen. Dále bylo třeba doplnit některé zásadní odpovědnosti společné pro účastníky trhu
s plynem jako je odpovědnost za odchylku skutečných a sjednaných dodávek. V § 57 i 58
bylo nutné vypustit některá ustanovení, která souvisela s postupným otevíráním trhu s plynem
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upravit i s ohledem na vypuštění ustanovení § 64 o Bilančním centru, jehož činnosti bude
vykonávat operátor trhu, a dále upravit přístup výrobce plynu k přepravním a distribučním
soustavám a k těžebním plynovodům. Také byla upravena možnost zřízení věcného břemene
v případě, že vlastník nemovitosti, přes kterou má být veden těžební plynovod, nesouhlasí
s jeho umístěním. Navrhovaná úprava vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Dosavadní princip zakotvený v energetickém zákoně, a to že zásah do práv vlastníka
nemovitosti se děje za přiměřenou jednorázovou náhradu, zůstává nezměněn.
Mezi povinností výrobce bylo zařazeno i uhrazení stanoveného podílu na oprávněných
nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu
plynovodu. Provozovateli přepravní soustavy bylo dáno právo na informace od ostatních
účastníků trhu, nezbytných pro plnění jeho povinností.
Navrhovaná úprava § 57 odst. 7 a § 58 odst. 7 řeší námitky, že energetický zákon vylučuje
odpovědnost výrobce plynu a provozovatele přepravní soustavy za škodu a ušlý zisk
i v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení dodávek plynu nejenom v důsledku
skutečností vis maior (jako jsou živelní události, havárie atd.), ale takové v důsledku jakékoli
poruch na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti výrobce plynu
a provozovatele přepravní soustavy. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále
oprávněn omezit nebo přerušit dodávku plynu v zákonem vymezených situacích (které mají
zpravidla charakter objektivních skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení
dodávek v případě poruchy na energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk
vzniká tehdy, jedná-li se o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil.
Vznik poruchy tak musí být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností
souvisejících s výkonem licencované činnosti daného držitele licence. Porucha, která by
nastala v důsledku jiných vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou
držitelem licence a nárok na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence)
poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
K bodům 165 až 170
K nahrazení odst. 1 § 59 došlo z důvodu, že od 1. ledna 2007 již nejsou zákazníci děleni na
chráněné a oprávněné, ale jsou pouze zákazníci, kteří mají stejná práva a povinnosti. Celý text
tohoto odstavce byl proto zjednodušen.
Navrhovaná úprava vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dosavadní princip
zakotvený v energetickém zákoně, a to že zásah do práv vlastníka nemovitosti se děje za
přiměřenou jednorázovou náhradu, zůstává nezměněn.
Bylo dále nutné upravit i práva a povinnosti k operátorovi trhu s plynem a provést změny
v souvislosti ze zrušením Bilančního centra.
Ke změně došlo úpravou textu odst. 1, kde byla vypuštěna ustanovení související s otevřením
trhu s plynem, který je již plně otevřen. Tím došlo k jinému označení v odstavci 1, na který se
odst. 3 odvolává.
Změna odst. 1 vedla i ke změně ve značení a odvolávkách v další části tohoto paragrafu.
Bezprostřední oznámení o uvedení nemovitosti do předchozího stavu nepovažujeme za nutné.
Předpokládáme se, že majitel nemovitosti bude vyrozuměn standardní cestou, což
považujeme za postačující.
V některých případech je při opravách distribučních plynovodů nutné opravit i navazující
plynárenská zařízení. Ke zjištění této nutnosti většinou dojde až při odkrytí opravovaných
navazujících plynovodů, a proto lhůta, po kterou by bylo nutné čekat s opravou těchto
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a o tuto dobu by se také prodloužil termín k uvedení plynovodů do opětného provozu.
Ke změně dochází vlivem úpravy odst. 1, vypuštěním ustanovení o oprávněných
a chráněných zákaznících.
Další navrhovaná úprava povede ke snížení motivace k neoprávněnému odběru plynu
u nepoctivých zákazníků.
Navrhovaná úprava řeší námitky, že energetický zákon vylučuje odpovědnost provozovatele
distribuční soustavy za škodu a ušlý zisk i v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení
dodávek plynu nejenom v důsledku skutečností vis maior (jako jsou živelní události, havárie
atd.), ale také v důsledku jakékoli poruchy na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti provozovatele distribuční
soustavy. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále oprávněn omezit nebo přerušit
dodávku plynu v zákonem vymezených situacích (které mají zpravidla charakter objektivních
skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení dodávek v případě poruchy na
energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk vzniká tehdy, jedná-li se
o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil. Vznik poruchy tak musí
být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností souvisejících s výkonem
licencované činnosti daného držitele licence. Porucha, která by nastala v důsledku jiných
vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou držitelem licence a nárok
na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence) poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
Došlo k rozsáhlé změně z důvodu, že od 1. ledna 2007 již nejsou chránění zákazníci, proto
ustanovení, která se jich týkala, byla vypuštěna a pro přehlednost byl text nahrazen novým.
Byla upravena povinnost úhrady nákladů za připojení a povinnost poskytnout distribuci
každému, pokud splňuje určité podmínky, které budou podrobně specifikovány v prováděcím
předpise.
K bodům 171 a 172
Oddělení činností u plynárenských podnikatelů v ČR již bylo provedeno, a proto ztrácí
význam možnost udělení výjimky z tohoto ustanovení.
K bodu 173
V souvislosti s vydáním nového znění stavebního zákona bylo potřebné upravit i zřizování
a provozování plynovodů na cizích nemovitostech. Úprava lépe vystihuje požadavky na
podnikání v plynárenství a jeho soulad se stavebním zákonem.
K bodu 174
Bylo potřebné především nahradit chybné odvolání na Pravidla provozu. Lépe vyjádřit
zmocnění k prováděcímu právnímu předpisu pro stanovení podrobností.
K bodům 175 a 176
Ustanovení pozbylo účel z důvodu, že pojem (kategorie) chráněný zákazník byl k 1. lednu
2007 zrušen a nahrazen pojmem zákazník, který je platný pro všechny odběratele plynu.
Doplňuje se ustanovení o informacích od účastníků trhu. Podrobný rozpis bude uveden
v prováděcím předpise. Půjde zejména o informace nutné k zajištění provozu podzemního
zásobníku plynu.
K bodu 177
Jedná se o úpravu v souvislosti s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Dosavadní
princip poskytnutí přiměřené jednorázové náhrady za narušení práv vlastníka nemovitosti
umístěním energetického zařízení se nemění.
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Stávající princip, že při omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu
vyjmenovaných v zákoně nemá zákazník nebo jiný účastník trhu s plynem nárok na náhradu
škody. Pokud však poruchu, která způsobila omezení nebo přerušení činností spojených
s uskladňováním plynu, prokazatelně zaviní provozovatel podzemního zásobníku plynu, má
účastník trhu s plynem právo na náhradu škody, která mu vznikne z důvodů přerušení nebo
omezení činností provozovatele podzemního zásobníku plynu. O toto ustanovení se text
doplňuje.
K bodu 179
Navrhovaná úprava řeší námitky, že energetický zákon vylučuje odpovědnost provozovatele
podzemního zásobníku plynu za škodu a ušlý zisk i v případech, kdy dojde k přerušení nebo
omezení dodávek plynu nejenom v důsledku skutečností vis maior (jako jsou živelní události,
havárie atd.), ale také v důsledku jakékoli poruchy na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti provozovatele
podzemního zásobníku plynu. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále oprávněn
omezit nebo přerušit dodávku plynu v zákonem vymezených situacích (které mají zpravidla
charakter objektivních skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení dodávek
v případě poruchy na energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk vzniká
tehdy, jedná-li se o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil. Vznik
poruchy tak musí být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností souvisejících
s výkonem licencované činnosti daného držitele licence. Porucha, která by nastala v důsledku
jiných vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou držitelem licence
a nárok na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence) poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
K bodu 180
Nové znění tohoto odstavce bylo zvoleno s ohledem na rozsah změn. Byla potřeba určit
povinnosti provozovateli podzemního zásobníku provádět hospodárný provoz, údržbu,
obnovu a rozvoj a tím zajistit funkčnost skladovacích prostor, hradit část nákladů na připojení
k přenosové nebo distribuční soustavě. Se zavedením operátora trhu bylo potřeba uložit
povinnost předávat operátorovi některé údaje důležité pro činnost operátora a celého trhu
s plynem – podrobnosti budou uvedeny v prováděcím předpisu. Dále bylo potřebné lépe
vyjádřit možnost přístupu do podzemního zásobníku za určitých podmínek. Schválení Řádu
provozovatele podzemního zásobníku bylo dáno do pravomoci Energetického regulačního
úřadu, aby byla zajištěna jeho kontrola a nediskriminační přístup k zásobám plynu.
V souvislosti s nově ustaveným operátorem trhu bylo nutné upravit povinnosti obchodníka při
předávání a získávání informací. Bylo potřebné také povinnosti stanovené vůči Bilančnímu
centru, které zanikne, převést na povinnosti vůči operátorovi trhu. Nově je také zařazena
povinnost zajišťovat propagaci energetických služeb podle směrnice EU.
V souvislosti se zrušením § 75 o dovozu plynu bylo dáno obchodníkovi právo nakupovat
a prodávat plyn do jiných států. Obchodník má také právo na informace od operátora trhu.
Bylo potřebné určit, že změna dodavatele plynu je bezplatná a to v souladu se směrnicí EU.
K bodům 181 a 182
Po otevření trhu s plynem již není zákazník rozlišován na oprávněného a chráněného. Zůstává
jen pojem zákazník a všichni zákazníci mají stejná práva.
K bodu 183
§ 64 byl přepracován s ohledem na to, že funkci Bilančního centra přebere operátor trhu.
Technické dispečinky je však potřebné zachovat pro provoz plynárenské soustavy. V § 65
byly provedeny úpravy z důvodu zániku pojmu „oprávněný“ zákazník a uloženo, že
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měřit množství plynu.
K bodu 184
Úprava lépe určuje, kdo hradí zřízení plynovodní přípojky, slova „nedojde-li k dohodě“ byla
zavádějící.
K bodu 185
Změna vyjadřuje, že pokud byl již plynovod provozován a jedná se pouze o přeložku nebo
o stavební úpravu, nemá význam jej znovu povolovat, pokud nedojde k zásadní změně jako
parametrů, které by mohly mít vliv na navazující plynovody.
K bodu 186
Jedná se o zrušení zmocňovacího ustanovení, které je však uvedeno v § 98a.
K bodu 187
Bylo potřebné reagovat na změny ve stavebním zákonu a lépe definovat ochranné
a bezpečnostní pásmo, a to tak, aby bylo potrubí chráněno prostorově, jasně určit, kdy
ochranné pásmo vzniká, a jasněji definovat podmínky, za kterých lze v pásmu provádět
některé činnosti.
K bodu 188
Nově se doplňuje povinnost pro vlastníka plynárenského zařízení, který zajišťuje přeložku,
seznámit toho, kdo přeložku vyvolal, s rozsahem a se způsobem provedení přeložky včetně
nákladů. Tyto náklady mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady na provedení
přeložky.
K bodu 189
Navržená úprava § 71 spočívá zejména v úpravě textu u pojmu zákazník, kdy již nejsou
zákazníci rozdělováni do různých skupin. Bylo potřebné upravit ustanovení pro měření na
podmínky, kdy trh je již zcela otevřen. Byla dána možnost určit způsob a typ měřícího
zařízení příslušnému dodavateli plynu, jehož plyn je měřen. V § 72 byla zjednodušena
smluvní ustanovení mezi účastníky trhu. V § 73 bylo nutné upravit zcela jednoznačně činnosti
při stavu nouze.
K bodu 190
Bezpečnostní standard podle Směrnice EU byl doposud upraven jen vyhláškou. Úprava v §
73a byla provedena podle Směrnice EU č. 2004/67/ES, tím byla dokonaleji splněna povinnost
zapracování bezpečnostního standardu do zákonů ČR.
Bylo potřebné blíže specifikovat neoprávněný odběr, a to také v souvislosti na již oddělenou
činnost dodávky plynu od jeho dopravy. Dále zde bylo mezi neoprávněný odběr zařazeno
i opakované neplnění smluvních podmínek nebo platebních podmínek. Lépe byl specifikován
neoprávněný odběr z důvodu chybného měření dodávek plynu měřícím zařízením. Bylo
potřebné upravit i neoprávněnou přepravu, distribuci a skladování plynu a rozšířit ji
o opakované neplnění smluvních podmínek.
K bodu 192
Omezení dovozu plynu do ČR bylo zrušeno, neboť po otevření trhu s plynem již pozbylo
smysl a zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy bylo uloženo
účastníkům trhu s plynem.
K bodům 193 až 196
Dodávka tepelné energie se uskutečňuje na základě smlouvy o dodávce tepelné energie, proto
je do zákona tato smlouva zařazena.
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nemění.
Písm. d) téhož odstavce se zrušuje, protože tuto otázku řeší uvozovací věta odstavce 1.
K bodům 197 až 200
Věta první odstavce 3 se zrušuje proto, že povinnost uzavřít smlouvu o dodávce tepelné
energie je již vhodněji než dosud uvedena v odstavci 1.
Jako základní parametry dodávané a vracené teplonosné látky postačí její teplota a tlak.
Smlouva musí samozřejmě obsahovat cenu tepelné energie, a při společném měření také
množství odebrané tepelné energie – nejen na přípravu teplé užitkové vody.
K bodu 201
Text se upravuje podle terminologie užívané ve stavebním zákoně a doplňuje se jako důvod
pro přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie také připojování nového odběrného
místa.
K bodu 202
Jedná se o úpravu v souladu se stavebním zákonem.
K bodům 203 a 204
Držitel licence na rozvod tepelné energie může uplatňovat své právo na odstraňování porostů
v blízkosti rozvodných tepelných zařízení, pokud tak po předchozím upozornění neučinil
vlastník nemovitosti. Nově se zařazuje povinnost držiteli licence vlastníka nemovitosti
upozornit nejen na to, že by měl odstranit porosty, ale také v jakém rozsahu. Jedná se o
upřesnění vztahu držitele licence k vlastníku nemovitosti.
Navrhovaná úprava řeší námitky, že energetický zákon vylučuje odpovědnost dodavatele
tepelné energie za škodu a ušlý zisk i v případech, kdy dojde k přerušení nebo omezení
dodávek tepelné energie nejenom v důsledku skutečností vis maior (jako jsou živelní události,
havárie atd.), ale také v důsledku jakékoli poruchy na předmětném zařízení.
Navrhovaná úprava omezuje stávající míru vyloučení odpovědnosti dodavatele tepelné
energie. Podle navrhované úpravy je držitel licence nadále oprávněn omezit nebo přerušit
dodávku tepelné energie v zákonem vymezených situacích (které mají zpravidla charakter
objektivních skutečností). Pokud jde o možnost přerušení nebo omezení dodávek v případě
poruchy na energetickém zařízení, pak právo na náhradu škody a ušlý zisk vzniká tehdy,
jedná-li se o poruchu na energetickém zařízení, kterou držitel licence způsobil. Vznik poruchy
tak musí být v příčinné souvislosti se zaviněným porušením povinností souvisejících
s výkonem licencované činnosti daného držitele licence. Porucha, která by nastala v důsledku
jiných vlivů, jako je např. zásah třetích osob, nebude poruchou způsobenou držitelem licence
a nárok na náhradu škody a ušlý zisk (ve vztahu k držiteli licence) poškozenému nevzniká.
Navrhovaná úprava tak směřuje k posílení postavení konečných zákazníků a odběratelů oproti
stávající právní úpravě.
K bodu 205
Navrhovaná změna vychází z úprav vzniklých přijetím nového stavebního zákona č. 183/2006
Sb. Dosavadní princip, tj. že zásah do práv vlastníka cizí nemovitosti se děje pouze za
přiměřenou jednorázovou náhradu, zůstává nezměněn a vyvlastňovací úřad rozhodne ve
vymezených případech o zřízení věcného břemene, je-li dána podmínka pro omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu.
K bodu 206
Nově se vkládá povinnost odběratele tepelné energie upravit na svůj náklad své odběrné
tepelné zařízení tak, aby mohlo být instalováno měřicí zařízení podle technických podmínek
výrobce měřicího zařízení, a po projednání s dodavatelem tepelné energie. Měření dodávky
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energii.
K bodu 207
Provozování vlastního náhradního či jiného zdroje tepelné energie, který je s rozvodným
zařízením propojen, což je spojeno s dodávkou tepelné energie, je možné pouze na základě
písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie.
K bodu 208
Držitel licence na výrobu a na rozvod tepelné energie má povinnost měřit dodávanou tepelnou
energii, kterou vyhodnocuje a účtuje na základě údajů z jeho měřicího zařízení. Zároveň je
zodpovědný za osazení, zapojení a udržování a pravidelné ověřování správnosti měření.
Měřicí zařízení tepelné energie je u domovní předávací stanice možné na vstupu nebo na
výstupu z ní v případě, že jde o jedno odběrné místo. Může se tak učinit písemnou dohodou,
která zajistí dodržování podmínek správnosti měření v souladu se zákonem o metrologii.
K bodu 209
Jedná se o přesnější formulaci. Z dřívějšího znění nebylo zcela zřejmé, o kterého držitele
licence se jedná.
K bodu 210
Jedná se o upřesnění textu, které lépe vystihuje způsob dodávání tepelné energie odběratelům.
K bodu 211
Sjednocuje se terminologie s jinými právními předpisy, proto se vypouští slovo užitkové
a používá se pouze termín teplá voda. Instalace měření dodaného množství teplé vody
vyžaduje úpravy tepelného zařízení a je finančně náročná, a proto se posouvá termín
povinnosti pro držitele licence zajistit měření až na 1. září 2011.
K bodům 212 a 213
Sjednocuje se terminologie s jinými předpisy, a proto se místo pojmu teplá užitková voda
užívá pojem teplá voda.
K bodu 214
Aby se předešlo nejasnostem při aplikaci zákona, je doplněn text, který uvádí, že součástí
nemovitosti je společné odběrné tepelné zařízení pro dodávku tepelné energie v této
nemovitosti.
K bodu 215
Úprava navazuje na zrušení § 31 z důvodu toho, že problematiku obnovitelných zdrojů
energie komplexně upravuje zákon č. 180/2005 Sb., a proto se na něj § 80 odvolává
v poznámce pod čarou.
K bodu 216
Žádný předpis Evropské unie neukládá uskutečňování výstavby zdrojů tepelné energie na
základě státní autorizace udělované státním úřadem. V odvětví teplárenství byla ve stávajícím
energetickém zákoně státní autorizace zařazena proto, aby postup v případě výstavby nových
zdrojů nebo rekonstrukce stávajících zdrojů byl obdobný jako v elektroenergetice. Protože
analogie nenachází oporu v předpisech EU, příslušná ustanovení zákona se zrušují.
K bodu 217
Vzhledem k tomu, že přeložku rozvodného tepelného zařízení zajišťuje vlastník tohoto
zařízení na náklady toho, jež přeložku vyvolal, rozšiřují se povinnosti vlastníka rozvodného
tepelného zařízení o seznamování investora se způsobem provedení přeložky a s jejími
náklady. Za náklady na provedení přeložky se považují pouze nezbytně nutné náklady. Jiné
náklady ten, kdo přeložku vyvolal, nehradí.
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Text tohoto ustanovení je dán do souladu s terminologií užívanou ve stavebním zákoně.
Ochranné pásmo je vymezeno nejen svislými rovinami po obou stranách zařízení pro výrobu
nebo rozvod tepelné energie, ale i vodorovnou rovinou pod řízením na výrobu nebo rozvod
tepelné energie.
K bodu 219
Stav nouze je principiálně řešen obdobně jako v elektroenergetice a plynárenství. Pro celé
území státu vyhlašuje stav nouze Ministerstvo průmyslu a obchodu, pro část území státu
příslušný krajský úřad nebo magistráty statutárních měst. Ten, kdo stav nouze vyhlásil, musí
informovat Ministerstvo vnitra a hasičské záchranné sbory krajů.
K bodu 220
Jedná se o formální úpravu.
K bodu 221
Jedná se o sjednocení terminologie.
K bodu 222
Tento zákon stanoví základní podmínky dodávky a odběru tepelné energie. Proto se za
neoprávněný odběr tepelné energie označuje odběr, který je v rozporu s energetickým
zákonem a se zákonem o hospodaření energií.
K bodu 223
Slovo plateb je výstižnější než původně uvedené slovo záloh.
K bodům 224 až 226
Provedená úprava znamená vyšší účinnost při zamezování neoprávněných odběrů tepelné
energie.
K bodu 227
Ustanovení § 90, 91 a 91a vycházejí z povinností, zákazů, překročení oprávnění, které jsou
uloženy fyzickým a právnickým osobám v příslušných ustanoveních zákona. Na základě toho
jsou definovány přestupky, správní delikty právnických osob a pokuty.
K bodu 228
Státní energetická inspekce se dělí na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Jak ústřední
inspektorát, tak i územní inspektoráty jsou správními úřady, kdy územní inspektoráty jsou
podřízeny ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce. Státní energetická inspekce
jako celek je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu.
K bodu 229
Státní energetická inspekce je oprávněna kontrolovat dodržování podmínek přístupu k sítím.
K bodu 230
Jedná se o přesné uvedení názvu zákona.
K bodu 231
Jedná se o ustanovení, jehož účelem je zjednodušení vystupování Státní energetické inspekce
navenek a zjednodušení struktury pomocných činností Státní energetické inspekce.
K bodu 232
Je doplněna odpovědnost při podnikání fyzické osoby. Na tuto odpovědnost se vztahují
ustanovení o odpovědnosti a postihu právnických osob.
K bodu 233
Nový odstavec 3 nahrazuje původní odstavec ve stejném smyslu s lepším vyjádřením prvního
a druhého stupně správního řízení podle nového správního řádu.
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Správní delikty se vztahují na právnické osoby, proto bylo ustanovení upraveno.
K bodu 235
Podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, je poskytování údajů katastru nemovitostí jiným orgánům zpoplatněno. Poplatek za
poskytování není vyžadován, pokud je katastrálnímu úřadu zvláštním právním předpisem
uloženo poskytovat určenému orgánu státní správy tyto údaje bezplatně. Z důvodu využívání
údajů katastru nemovitostí pro výkon působnosti ministerstva, Energetického regulačního
úřadu a Státní energetické inspekce a omezení zejména administrativní a ekonomické zátěže
při využívání údajů katastru nemovitostí je těmto správním orgánům podle odstavce 3 přiznán
bezplatný přístup k evidovaným údajům.
Odstavec 4 upravuje odlišné zahájení tzv. sporného řízení. Podle § 141 odst. 2 správního řádu
je sporné řízení zahájeno podáním návrhu. K podání návrhu k řešení sporu vyplývajícího
z právního vztahu upraveného energetickým zákonem by byl podle tohoto ustanovení pouze
navrhovatel, který se současně s odpůrcem stávají účastníky zahájeného sporného řízení.
Odlišný způsob zahájení řízení spočívá v omezení práva navrhovatele na zahájení sporného
řízení, které není možno bez souhlasu odpůrce zahájit a vést. Bez jeho souhlasu není dána
věcná příslušnost Energetického regulačního úřadu k rozhodování sporu a návrh musí být
usnesením odložen. Příslušným k projednání tohoto sporu bude soud.
Energetický regulační úřad rozhoduje spory podle § 17 odst. 7 písm. b), kdy nedojde
k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich
zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se
o změnu smlouvy. Obsahem rozhodnutí takového sporu může být uložení povinnosti
účastníkům řízení uzavřít smlouvu o stanoveném obsahu. Jsou tudíž vyžadovány další úkony
účastníků řízení vedoucí k uzavření smlouvy. Ustanovení odstavce 5 je obdobou ustanovení §
161 odst. 3 občanského soudního řádu. Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu dojde
k nahrazení projevu vůle účastníků řízení a nabytím právní moci vznikne smlouva
stanoveného obsahu.
Energetický zákon upravuje v § 50, 72 a 76 obsahové náležitosti smluvních typů uzavíraných
na trhu s elektřinou a plynem a při dodávce tepelné energie. Stanovení obsahových náležitostí
je pouze částí problematiky smluv v energetice, která vedle povinného obsahu smluv zahrnuje
proces uzavírání závazkových vztahů, jejich změny, zánik závazků, řešení odpovědnosti za
porušení závazku a další. Tato problematika závazkových vztahů je podle povahy účastníků
smluvního vztahu upravena příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku
a její použití vyplývalo pouze z obecné povahy těchto předpisů a v praxi se objevovaly značné
nejasnosti pro použití podobných smluvních typů při řešení sporů vyplývajících z uzavřených
smluv podle energetického zákona.
K bodu 236
Navrhované ustanovení upravuje postup Energetického regulačního úřadu v případě
schvalování Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční
soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy,
Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
(dále jen „řády provozovatelů“). Obdobně bude procesně postupovat v případě jiných pravidel
či obchodních podmínek, jejichž zpracování a předložení ke schválení Energetickému
regulačnímu úřadu ukládá držiteli licence zvláštní právní předpis. Tyto případy se tak budou
vztahovat zejména na obchodní či technické řády či podmínky přidělování kapacit podle
přímo použitelných předpisů Evropských společenství.
Návrh ustanovení upravuje procesní postupy, musí být upraveny odlišně od správního řádu,
popř. je správní řád neupravuje, v ostatním se postupuje podle správního řádu. Tato úprava je

- 134 vyvolána potřebou procesně upravit postup, kdy se na jedné straně sice jedná o technické či
obchodní podmínky výkonu licencované činnosti jednoho držitele licence, ale jejichž úprava
se ve výsledku dotkne širokého okruhu subjektů působících na trhu, včetně všech zákazníků.
Schvalované řády se svojí povahou více podobají prováděcímu právnímu předpisu než běžně
chápaným obchodním podmínkám, a pro jejich rozsáhlý předmět úpravy. Proto by bylo
i nepraktické postupovat podle ustanovení správního řádu upravující řízení s velkým počtem
účastníků řízení.
Účastníkem řízení je žadatel, tedy ten, o jehož řádu bude ve schvalovacím rozhodováno. Po
zahájení řízení však nastupuje fáze zveřejnění návrhu schvalovaného řádu, kdy budou mít
všichni účastníci trhu a další subjekty, kterých se schválení či neschválení řádu určitým
způsobem dotýká (a toto dotčení nemusí být natolik intenzivní, že by jinak zakládalo
účastenství v řízení) právo uplatnit u Energetického regulačního úřadu připomínky k návrhu
včetně jejich odůvodnění. 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.
Na základě výsledku vypořádání těchto připomínek bude Energetický regulační úřad
oprávněn upravit návrh schvalovaného řádu tak, aby výsledný návrh po úpravě odpovídal
širokému spektru zájmů účastníků trhu a zároveň plnil funkci, pro který jej držitel licence
zpracovává a předkládá ke schválení. Na tento postup, tedy zveřejňování návrhu
a uplatňování připomínek ze strany účastníků trhu, se nebudou nevztahovat obecné předpisy
o správním řízení a neběží tak ani lhůty pro vydání rozhodnutí.
Základním limitem správního uvážení Energetického regulačního úřadu při schvalování řádů
je skutečnost, zda návrh řádu není v rozporu s právním předpisem a zda schválením návrhu
řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.
V opačném případě návrh zamítne.
Navrhované ustanovení upravuje nejen postup při schvalování návrhů řádů, ale rovněž postup
při stanovení řádů z moci úřední. Taková situace může nastat v případech, kdy držitel licence
nepředložil ke schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě 3 měsíců
od nabytí právní moci právního předpisu, v jehož důsledku se schválený řád dostane do
rozporu s právní úpravou podnikání v energetice, popř. pokud Energetický regulační úřad
zamítnul návrh řádu nebo jeho část (z důvodů uvedených v zákoně), pak o takové části nebo
o celém řádu může zahájit řízení z moci úřední.
Přístup třetích stran do podzemních zásobníků plynu lze obecně upravit dvěma způsoby –
regulovaný přístup a sjednaný přístup. Oba tyto přístupy jsou přístupy krajními, neboť služba
podzemního uskladnění plynu je potenciálně liberalizovatelná, je to tedy činnost, kde v zásadě
může v určitém rozsahu vzniknout konkurence, na rozdíl od činností přepravy nebo
distribuce, které jsou tzv. přirozenými monopoly, a v těchto činnostech konkurence možná
z povahy věci není. Skutečností nicméně zůstává, že v současné době neexistuje soutěž
v oblasti podzemního uskladnění plynu a trh v této oblasti je formální de iure, nikoli de facto.
Rovněž je třeba vzít v úvahu, že případný vznik konkurence může být pouze v oblasti cenové,
povinnost přístupu třetích stran do podzemních zásobníků plynu na jakémkoli základě musí
zůstat zachována.
Proto se navrhuje vytvoření mechanismu, který nezakládá regulovaný přístup do podzemních
zásobníků plynu, ani zcela volně sjednaný přístup, umožňující provozovateli podzemních
zásobníku plynu v České republice omezovat a bránit přístupu třetích stran ke službě
podzemního uskladnění plynu, ale mechanismus umožňující státní správě v případě zásadních
disfunkčností trhu se skladovací kapacitou zakročit a přijmout opatření k nápravě. Nezakládá
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nebo existence ohrožení rozvíjejícího se trhu.
Podle návrhu tedy platí, že je-li zřejmé, že trh se skladovací kapacitou není efektivně
konkurenční nebo je-li fungování takového trhu se skladovací kapacitou ohroženo, bude
Energetický regulační úřad oprávněn zahájit řízení o uložení opatření za účelem nápravy.
K rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o tom, zda je či není trh efektivně
konkurenční, je nezbytné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ve
stanovisku zhodnotí, zda na trhu se skladovací kapacitou působí provozovatel podzemního
zásobníku plynu s dominantním postavením podle zákona o ochraně hospodářské soutěže
a zda existují právní nebo faktické překážky přístupu třetích stran k podzemím zásobníkům
plynu. Z hlediska právní jistoty je nezbytné vymezit jednotlivé okruhy opatření, které je
možné podle okolností uložit. Tato opatření jsou definována v odst. 3 návrhu.
Opatření k nápravě mají být zásahy, které odstraní příčiny dysfunkce trhu nebo zmírní jeho
dopady, a z povahy věci by tak neměly být zásahy trvalými. Proto se upravuje postup
následného vyhodnocení účinků uložených opatření a postup jejich zrušení.
K bodům 237 a 238
Z § 98 se vypouštějí ustanovení, v nichž je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický
regulační úřad zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů, neboť zmocňovací
ustanovení jsou řešena komplexně jak pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak i pro
Energetický regulační úřad v § 98a. Ustanovení § 98a obsahuje zmocnění k vydání
prováděcích právních předpisů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu a další zmocnění pro Energetický regulační úřad vydat
vyhlášky, které zahrnují celou oblast jeho působnosti. Jedná se o novou komplexní úpravu
zmocňovacích ustanovení, která je souhrnně uvedena v této části návrhu zákona a změny
související s touto úpravou zasahují i do jiných částí energetického zákona, tzn. do obecné
části i do částí týkajících se odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, odkud byly
odkazy na prováděcí právní předpisy odstraněny. Totéž se týká zmocnění pro Ministerstvo
pro místní rozvoj.
K bodu 239
Důvodem změny je rozlišování plynovodů podle tlaku technickými jednotkami. Pojem
velmivysokotlaký plynovod byl vypuštěn ze zákona.
K části druhé až deváté
V souvislosti se zřízením Rady Energetického regulačního úřadu jako kolektivního orgánu
vyvstává potřeba právně řešit status členů Rady a související dopady do ostatních právních
předpisů. Zákon stanoví, že členství v Radě Energetického regulačního úřadu je veřejnou
funkcí, členové Rady tedy vykonávají veřejnou funkci a není vykonávána v pracovním
pomě ru. Právní vztahy související s výkonem veřejné funkce jsou upraveny ostatními
právními předpisy (např. ně které pracovně právní vztahy upravené zákoníkem práce atd.).
Protože je členství v Radě veřejnou funkcí, musí být v tomto smyslu novelizovány ty právní
předpisy v oblasti veřejného zdravotního pojiště ní, důchodového pojiště ní a sociálního
zabezpečení, které se vztahují obecně na zamě stnance v pracovním pomě ru a rovně ž
také na ně které další funkce, které jsou ale v tě chto zákonech explicitně vyjmenovány.
Proto se navrhuje novelizovat zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspě vku na státní politiku zamě stnanosti, ve zně ní pozdě jších předpisů, zákon č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiště ní a o změ ně a doplně ní ně kterých
souvisejících zákonů, ve zně ní pozdě jších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojiště ní, ve zně ní pozdě jších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
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zně ní pozdě jších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zamě stnanosti, ve zně ní
pozdě jších předpisů, a zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojiště ní zamě stnanců, ve
zně ní zákona č. 218/2007 Sb. Status členů Rady Energetického regulačního úřadu (veřejná
funkce) je rovně ž důvodem pro novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, neboť
tento zákon se má vztahovat na všechny osoby vykonávající veřejné funkce určité úrovně .

V Praze dne 2. července 2008

předseda vlády

ministr průmyslu a obchodu
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