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Celex č.

Změna energetického zákona
§1
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 32012L0027
2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a
2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“
§ 2 odst. 2
písm. a) bod
17
§ 2 odst. 2
písm. c) bod
4

17. zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné 32012L0027
užití v odběrném místě

4. zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její vlastní 32012L0027
konečné využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným
tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému
zařízení nebo zdroji tepelné energie,
§ 11 odst. 1 (1) Držitel licence je povinen
32012L0027
písm. k), o) k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po
p)
energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na
zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by
mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb,
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím
určenému poskytovali energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky
energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející
zúčtovací období,
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování
dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým
bylo jejich vyúčtování vypracováno,

Odpovídající předpis ES
Ustanovení

Čl. 28 odst. 1
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Čl. 2 bod 23
„konečným zákazníkem“ fyzická nebo právnická osoba, jež
nakupuje energii pro své vlastní konečné využití;
Čl. 2 bod 23
„konečným zákazníkem“ fyzická nebo právnická osoba, jež
nakupuje energii pro své vlastní konečné využití;
Čl. 18 odst. 3
Členské státy zajistí, aby se distributoři energie, provozovatelé
distribučních soustav a maloobchodní prodejci energie zdrželi
všech činností, které mohou bránit poptávce po energetických
službách nebo dalších opatřeních zaměřených na zvyšování
energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by mohly
brzdit rozvoj trhů těchto služeb nebo opatření, včetně uzavírání
trhu před konkurencí nebo zneužívání dominantního postavení.
Čl. 11 odst.1
Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá
vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie bezplatně
a aby koneční zákazníci rovněž měli přístup k údajům o své
spotřebě, a to vhodným způsobem a bezplatně.
Čl. 10 odst. 2
Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci měli možnost snadného
přístupu k doplňujícím informacím o historické spotřebě, jež
umožňují podrobnou vlastní kontrolu.
Doplňující informace o historické spotřebě zahrnují:
a) souhrnné údaje za období nejméně uplynulých tří let nebo za
období od vstupu smlouvy o dodávkách v platnost, je-li toto období
kratší. Tyto údaje odpovídají intervalům, za něž byly získány
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obvyklé údaje pro vyúčtování; a
Čl. 10 odst. 3
Bez ohledu na to, zda inteligentní měřiče byly nainstalovány nebo
ne, členské státy:
a) vyžadují, aby poskytovateli energetických služeb určenému
konečným zákazníkem byly na žádost konečného zákazníka
zpřístupněny údaje o jeho vyúčtování za energii a o jeho historické
spotřebě v rozsahu, v jakém jsou dostupné;
b) zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost
elektronické formy informací o vyúčtování a elektronického
vyúčtování a aby tito zákazníci na požádání obdrželi jasné a
srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování
vypracováno, především v případech, kdy vyúčtování není
založeno na skutečné spotřebě;

§ 16 písm. y) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
32012L0027
a z)
y) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o
pokroku při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti,

z) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává 32012L0027
Komisi vnitrostátní akční plány energetické účinnosti,

Čl. 24 odst. 1
Od roku 2013 členské státy každoročně do 30. dubna podávají
zprávu o pokroku dosaženém při plnění vnitrostátních cílů
energetické účinnosti, v souladu s částí 1 přílohy XIV. Tato zpráva
může být součástí národních programů reforem uvedených v
doporučení Rady 2010/410/EU ze dne 13. července 2010 o
hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie
(28).
Čl. 24 odst. 2
Členské státy předloží do 30. dubna 2014 a poté každé tři roky
vnitrostátní akční plány energetické účinnosti. Vnitrostátní akční
plány energetické účinnosti zahrnují významná opatření zaměřená
ke zvýšení energetické účinnosti a očekávané nebo dosažené
úspory energie, včetně úspor při dodávkách, přenosu či přepravě a
distribuci energie, jakož i v konečném využití energie s cílem splnit
vnitrostátní cíle energetické účinnosti podle čl. 3 odst. 1.
Vnitrostátní akční plány energetické účinnosti jsou doplněny o
aktualizované odhady očekávané celkové spotřeby primární
energie do roku 2020, jakož i o odhadovanou úroveň spotřeby
primární energie v odvětvích uvedených v části 1 přílohy XIV.
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Čl. 15 odst. 2.
Členské státy do 30. června 2015 zajistí, aby:
a) bylo provedeno posouzení potenciálu jejich infrastruktury v
oblasti plynu a elektřiny z hlediska energetické účinnosti, zejména
pokud jde o přepravu a přenos, distribuci, řízení zátěžového
provozu a interoperabilitu a připojení k zařízením vyrábějícím
energii, včetně možností přístupu pro mikrogenerátory energie;
b) byla určena konkrétní opatření a investice pro zavedení
nákladově efektivních zlepšení energetické účinnosti infrastruktury
sítí spolu s harmonogramem jejich zavádění.
§ 19a odst.
1, 2, 3, 7, 8,
9

§ 19a Regulace cen
(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny 32012L0027
související služby v plynárenství postupuje Energetický regulační úřad
transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se zásadami
cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky
oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního
výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující
návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu
licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické
účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní
soustavy a distribučních soustav. To neplatí v případě cen za
mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický regulační úřad
rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním
způsobu. Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán
rozvoje přenosové soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a
předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení
přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a
opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21).
(2) Cenou související služby v elektroenergetice se rozumí cena služby
přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy, které se skládají
ze složek ceny

Čl. 15 odst. 1
1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní energetické regulační
orgány při plnění regulačních úkolů stanovených ve směrnicích
2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se rozhodování o provozování
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny věnovaly náležitou
pozornost energetické účinnosti.
Členské státy zejména zajistí, aby vnitrostátní energetické
regulační orgány prostřednictvím navržení sazeb a regulačních
opatření souvisejících s užíváním sítí, v rámci směrnice
2009/72/ES a s přihlédnutím k nákladům a přínosům jednotlivých
opatření, zavedly pobídky pro provozovatele sítí tak, aby
zpřístupnili uživatelům sítí systémové služby umožňující jim
zavádět opatření ke zvýšení energetické účinnosti v souvislosti s
pokračujícím zaváděním inteligentních sítí
Tyto systémové služby mohou být určeny provozovatelem systému
a nesmějí mít nepříznivý dopad na bezpečnost systému.
Pokud jde o elektřinu, zajistí členské státy, aby regulace sítí a
síťové sazby splňovaly kritéria uvedená v příloze XI s přihlédnutím
k pokynům a kodexům vypracovaným podle nařízení (ES) č.
714/2009.
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a) za rezervaci kapacity přenosových zařízení,
b) za rezervovaný příkon distribuční soustavy,
c) za měření a obsluhu odběrného místa,
d) za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy,
e) za systémové služby,
f) na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o
podporovaných zdrojích energie,
g) za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického
regulačního úřadu.
(3) Cenou související služby v plynárenství se rozumí cena služby
přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy, které se skládají ze
složek ceny
a) za rezervovanou kapacitu přepravní soustavy nebo distribuční
soustavy,
b) za přepravený plyn přepravní soustavou nebo distribuovaný plyn
distribuční soustavou,
c) za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického
regulačního úřadu,
d) za měření a obsluhu odběrného místa,
e) za použití plynárenské soustavy.
(7) 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 stanoví cenu za službu distribuční soustavy
v elektroenergetice nebo plynárenství.
(8) Regulovaným rokem se rozumí kalendářní rok, pro který
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Energetický regulační úřad rozhoduje o cenách. Regulačním obdobím je
časové období vymezené pěti po sobě následujícími regulovanými roky.
(9) Zásady cenové regulace stanoví postupy regulace cen související
služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro
regulační období a způsoby stanovení cen pro provozovatele přenosové
soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční
soustavy a operátora trhu. Energetický regulační úřad zpracovává
zásady cenové regulace vždy pro každé regulační období tak, aby
vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě
stabilní investiční prostředí v odvětví elektroenergetiky a plynárenství.
§ 20a odst. 4 x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny 32012L0027
písm. x)
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich
evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané
v zahraničí.

Článek 14 odst. 10
Podpora účinnosti při dodávkách tepla a chlazení
10. Na základě harmonizovaných referenčních hodnot účinnosti
podle písmene f) přílohy II členské státy zajistí, aby podle
objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií
stanovených každým členským státem mohl být zaručen původ
elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny.
Zajistí, aby tato záruka původu splňovala požadavky a obsahovala
alespoň údaje specifikované v příloze X. Členské státy vzájemně
uznávají své záruky původu, výlučně jako důkaz o údajích
uvedených v tomto odstavci. Každé odmítnutí uznat záruku původu
jako takovýto důkaz, zejména z důvodů spojených se zamezením
podvodům, musí být založeno na objektivních, transparentních a
nediskriminačních kritériích. O každém takovém odmítnutí a jeho
důvodech uvědomí členské státy Komisi. V případě odmítnutí
uznat záruku původu může Komise přijmout rozhodnutí s cílem
přinutit odmítající stranu, aby záruku uznala, zejména s ohledem na
objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, na nichž se toto
uznání zakládá.
Komise je oprávněna do 31. prosince 2014 přezkoumat,
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s
článkem 23 této směrnice, harmonizované referenční hodnoty
účinnosti stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise
2011/877/EU(26) na základě směrnice 2004/8/ES.
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Příloha X odst. a)
Záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny
a) Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby:
i) záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny:
- umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají,
je vyrobena z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny,
a byla za tímto účelem vydávána na žádost výrobce,
- byla přesná, spolehlivá a zabezpečená proti podvodu
- byla vydávána, přenášena a zrušována elektronicky,
ii) tatáž energetická jednotka z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny byla zohledněna pouze jednou.

§ 24 odst. 10 § 24 Provozovatel přenosové soustavy
32012L0027
písm. z)
(10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen
z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných
služeb

§ 25 odst. 1
písm. b)

§ 25 Provozovatel distribuční soustavy
(1) Provozovatel distribuční soustavy
b) poskytuje služby distribuční soustavy,

32012L0027

(10) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen
odst. 10
písm. b) a p) b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny
přerušit distribuci elektřiny v případě neoprávněného odběru elektřiny,

Čl. 15 odst. 4
4. Členské státy zajistí odstranění těch pobídek v sazbách za přenos
či přepravu a distribuci energie, které narušují celkovou účinnost
(včetně energetické účinnosti) výroby, přenosu či přepravy,
distribuce a dodávek elektřiny nebo těch, které by mohly bránit
účasti na reakci na poptávku v rámci vyrovnávacích trhů a
poskytování podpůrných služeb. Členské státy zajistí, aby pro
provozovatele sítí existovaly pobídky zaměřené na zvýšení
účinnosti při konstrukci a provozu infrastruktury a aby, v rámci
působnosti směrnice 2009/72/ES, sazby dodavatelům umožňovaly
zvyšovat účast spotřebitelů na účinnosti systému, mimo jiné reakci
na poptávku v závislosti na vnitrostátní situaci.
Čl. 15 odst. 4
4. Členské státy zajistí odstranění těch pobídek v sazbách za přenos
či přepravu a distribuci energie, které narušují celkovou účinnost
(včetně energetické účinnosti) výroby, přenosu či přepravy,
distribuce a dodávek elektřiny nebo těch, které by mohly bránit
účasti na reakci na poptávku v rámci vyrovnávacích trhů a

6/18
Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9Q7FPAP2)

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Ustanovení

V.

Navrhovaný právní předpis
Obsah

Celex č.

p) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat
Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a
zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,

§ 30a odst.3
písm. e) a f)

(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna 32012L0027
elektřiny není v souladu
f) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý provoz
elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost dodávek
elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, zajištění
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České republice,

g) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií
§ 30b odst. 1 (1) Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje
32012L0027
písm. h)
h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě
výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou
výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 hodin za rok
a jaderných elektráren.

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
poskytování podpůrných služeb. Členské státy zajistí, aby pro
provozovatele sítí existovaly pobídky zaměřené na zvýšení
účinnosti při konstrukci a provozu infrastruktury a aby, v rámci
působnosti směrnice 2009/72/ES, sazby dodavatelům umožňovaly
zvyšovat účast spotřebitelů na účinnosti systému, mimo jiné reakci
na poptávku v závislosti na vnitrostátní situaci.
Čl. 14 odst. 7
Členské státy přijmou kritéria pro vydání povolení podle článku 7
směrnice 2009/72/ES nebo kritéria pro rovnocenné oprávnění za
účelem:
a) zohlednění výsledku komplexních posouzení uvedených v
odstavci 1;
b) zajištění splnění požadavků uvedených v odstavci 5 a
c) zohlednění výsledku analýzy nákladů a přínosů uvedené v
odstavci 5.
Čl. 14 odst. 5 písm. a)
Členské státy zajistí, aby po 5. červnu 2014 byla prováděna analýza
nákladů a přínosů v souladu s částí 2 přílohy IX, pokud:
a) je plánována nová tepelná elektrárna o celkovém tepelném
příkonu nad 20 MW, a to za účelem posouzení nákladů a přínosů
zajištění provozu tohoto zařízení jakožto zařízení s vysoce účinnou
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny;
Čl. 14 odst. 6 písm. a) a b)
Členské státy mohou z působnosti odstavce 5 vyjmout:
a) zařízení na výrobu elektřiny s provozem v době špičkového
zatížení a záložní zařízení na výrobu elektřiny, jejichž provoz je
plánován na úrovni nižší než 1 500 provozních hodin za rok jako
klouzavý průměr za dobu pěti let, na základě postupu ověřování
zavedeného členskými státy za účelem zajištění splnění tohoto
kritéria pro osvobození;
b) jaderné elektrárny;

§ 49 odst. 7

(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 32012L0027
soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení
typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a
pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu,

Čl. 9 odst. 1
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční
zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové
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pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod
napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci
měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného
místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o
instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného
typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení
instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli 32006L0032
distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci,
provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu
zařízení stanoveného typu.

§ 71

§ 71
Měření

32012L0027

(1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.
(2) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních
soustav jsou povinni vybavit měřicím zařízením odběrná místa
zákazníků připojená k jimi provozované soustavě a předávací místa

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči
za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou
spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o
skutečné době použití.
Čl. 13 odst. 1,2
1.
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné,
finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli
koneční zákazníci odebírající elektřinu, zemní plyn, dálkové
vytápění či chlazení a teplou vodu pro domácnosti vybaveni za
tržní ceny individuálními měřiči, které přesně zobrazují skutečnou
spotřebu energie a skutečnou dobu její spotřeby.
Při výměně stávajícího měřiče se tyto individuální měřiče
poskytnou za konkurenceschopné ceny vždy, s výjimkou případů,
kdy je to technicky nemožné nebo kdy je to nákladově neefektivní
v poměru k odhadovaným možným dlouhodobým úsporám. Při
vytváření nového připojení v nové budově nebo při jakýchkoli
větších renovacích uvedených ve směrnici 2002/91/ES budou tyto
individuální měřiče vždy poskytovány za konkurenceschopné ceny.
2. Členské státy zajistí, aby bylo vyúčtování, které provádějí
distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a
maloobchodní prodejci energie, pokud je to vhodné, založeno na
skutečné spotřebě energie a aby bylo předkládáno v jasné a
pochopitelné formě. Spolu s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci
rovněž vhodné informace se zevrubným přehledem stávajících cen
energie. Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno
dostatečně často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie
regulovat.
Čl. 9 odst. 1
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční
zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové
chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči
za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou
spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o
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mezi jimi provozovanou soustavou a jinou distribuční soustavou.
Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen vybavit měřicím
zařízením předávací místa zásobníků plynu. Výrobce plynu je povinen 32006L0032
vybavit měřicím zařízením předávací místa mezi výrobnou plynu a
přepravní soustavou, distribuční soustavou nebo zásobníkem plynu,
těžebním plynovodem jiného výrobce a odběrná místa zákazníků
připojená k jím provozovanému těžebnímu plynovodu.
(3) Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel
přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je plynové zařízení
připojeno, s výjimkou předávacích míst zásobníků plynu, kde je určuje
provozovatel přepravní soustavy, předávacích míst výrobny plynu
připojené k zásobníku plynu, kde je určuje provozovatel zásobníku
plynu, a odběrných míst zákazníků připojených k těžebnímu plynovodu,
kde je určuje výrobce plynu.
(4) Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé
distribučních soustav jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné nebo
předávací místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o
připojení a s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní
soustavy nebo v Řádu provozovatele distribuční soustavy. Obdobně se
postupuje při změně měřicího zařízení, kdy zákazníci, provozovatelé
zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav jsou na základě
své žádosti o změnu měřicího zařízení povinni upravit odběrné nebo
předávací místo pro instalaci nového měřícího zařízení v přiměřené
lhůtě stanovené provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem
distribuční soustavy nebo výrobcem plynu.
(5) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu toho, kdo určuje
způsob měření a typ měřicího zařízení, se zakazuje.
(6) Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé
distribučních soustav jsou povinni umožnit provozovateli přepravní
soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci plynu, který
odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, kdykoliv
přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu,
údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Výrobci plynu jsou
povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy, provozovateli
distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, k jehož
zařízení je výrobna plynu připojena, přístup k měřicímu zařízení za
účelem provedení jeho kontroly nebo odečtu.

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
skutečné době použití.
Čl. 13 odst. 1, 2
1.
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné,
finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli
koneční zákazníci odebírající elektřinu, zemní plyn, dálkové
vytápění či chlazení a teplou vodu pro domácnosti vybaveni za
tržní ceny individuálními měřiči, které přesně zobrazují skutečnou
spotřebu energie a skutečnou dobu její spotřeby.
Při výměně stávajícího měřiče se tyto individuální měřiče
poskytnou za konkurenceschopné ceny vždy, s výjimkou případů,
kdy je to technicky nemožné nebo kdy je to nákladově neefektivní
v poměru k odhadovaným možným dlouhodobým úsporám. Při
vytváření nového připojení v nové budově nebo při jakýchkoli
větších renovacích uvedených ve směrnici 2002/91/ES budou tyto
individuální měřiče vždy poskytovány za konkurenceschopné ceny.
2. Členské státy zajistí, aby bylo vyúčtování, které provádějí
distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a
maloobchodní prodejci energie, pokud je to vhodné, založeno na
skutečné spotřebě energie a aby bylo předkládáno v jasné a
pochopitelné formě. Spolu s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci
rovněž vhodné informace se zevrubným přehledem stávajících cen
energie. Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno
dostatečně často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie
regulovat.
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(7) Ten, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení, má právo
jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci.
Zjistí-li zákazník, výrobce plynu, provozovatel zásobníku plynu nebo
provozovatel distribuční soustavy porušení měřicího zařízení nebo jeho
zajištění, je povinen neprodleně to oznámit tomu, kdo určuje způsob
měření a typ měřicího zařízení.
(8) Ten, kdo je povinen vybavit odběrné nebo předávací místo měřicím
zařízením, zajišťuje instalaci měřicího zařízení na náklad zákazníka
nebo provozovatele připojeného plynárenského zařízení a na svůj
náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření.
(9) Má-li zákazník, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel
distribuční soustavy pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí
závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Stejné
právo má provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojena výrobna plynu. Ten,
kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, je
povinen na základě jejich písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení
vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.
(10) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s
jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření podle odstavce 8 ten,
kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil. Není-li
závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, kdo o ověření správnosti měření
požádal.
(11) Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nebo na
těžebním plynovodu za měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné
zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní
nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení nebo
těžební plynovod připojen.
(12) 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.“.
(5) Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné 32012L0027
energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné
energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo
údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé
vody a údaje potřebné pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku

Odpovídající předpis ES
Ustanovení

Čl. 9 odst. 1 a 3
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční
zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové
chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči
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Odpovídající předpis ES
Ustanovení
za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou
spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o
skutečné době použití.
Pokud jsou vytápění a chlazení budovy nebo dodávka teplé vody
zajišťovány ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje
zásobujícího více budov, nainstaluje se měřič tepla nebo teplé vody
na výměník tepla nebo do odběrného místa.
V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových
budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s
dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního zdroje
zásobujícího více budov se rovněž nainstalují do 31. prosince 2016
individuální měřiče spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu tepla
nebo chlazení nebo teplé vody u každé jednotky, je-li to technicky
proveditelné a nákladově efektivní. Pokud použití individuálních
měřičů není technicky proveditelné nebo není nákladově efektivní,
použijí se pro měření spotřeby tepla na každém radiátoru
individuální indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, pokud
dotyčný členský stát neprokáže, že instalace těchto indikátorů by
nebyla nákladově efektivní. V těchto případech lze zvážit
alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeby tepla.

teplé vody.

32006L0032

Čl. 13 odst. 1, 2
1. Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční
zákazníci odebírající elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění či
chlazení a teplou vodu pro domácnosti vybaveni za tržní ceny
individuálními měřiči, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu
energie a skutečnou dobu její spotřeby.
Při výměně stávajícího měřiče se tyto individuální měřiče
poskytnou za konkurenceschopné ceny vždy, s výjimkou případů,
kdy je to technicky nemožné nebo kdy je to nákladově neefektivní
v poměru k odhadovaným možným dlouhodobým úsporám. Při
vytváření nového připojení v nové budově nebo při jakýchkoli
větších renovacích uvedených ve směrnici 2002/91/ES budou tyto
individuální měřiče vždy poskytovány za konkurenceschopné ceny.
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§ 90 odst. 2 (2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
32012L0027
písm. a)
a) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více
odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených
měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování
nákladů na vytápění nebo údaje uvedené v § 78 odst. 5,

§ 91a odst. 2 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního 32012L0027
písm. d)
deliktu tím, že
d) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více
odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel
podle zákona o metrologii nebo ze zařízení pro rozdělování nákladů na
vytápění a další údaje podle § 78 odst. 5
§ 91a odst. 4 (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel 32012L0027
písm. e)
tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu tepelné energie
nebo licence na rozvod tepelné energie, dopustí správního deliktu tím,
že
e) neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle
skutečných hodnot teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo
neosadí, nezapojí nebo neudržuje vlastní měřicí zařízení nebo
pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1.
§ 98a odst. 1 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
32012L0027
písm. g)
g) umístění měřicího zařízení, způsob měření a termíny předávání údajů
dodavateli tepelné energie z měřičů dodávky tepelné energie a způsob
dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření
odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v
případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
2. Členské státy zajistí, aby bylo vyúčtování, které provádějí
distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a
maloobchodní prodejci energie, pokud je to vhodné, založeno na
skutečné spotřebě energie a aby bylo předkládáno v jasné a
pochopitelné formě. Spolu s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci
rovněž vhodné informace se zevrubným přehledem stávajících cen
energie. Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno
dostatečně často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie
regulovat.
Čl. 13
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě článků 7 až 11 a čl. 18
odst. 3 a přijmou opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí tyto předpisy Komisi do 5. června 2014 a neprodleně jí
oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.
Čl. 13
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě článků 7 až 11 a čl. 18
odst. 3 a přijmou opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí tyto předpisy Komisi do 5. června 2014 a neprodleně jí
oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.
Čl. 13
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě článků 7 až 11 a čl. 18
odst. 3 a přijmou opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí tyto předpisy Komisi do 5. června 2014 a neprodleně jí
oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.
Čl. 9 odst. 1
Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně
únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční
zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové
chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči
za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou
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nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce
tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,

spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o
skutečné době použití.

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Bod 1
Poznámka pod čarou č. 1
32012L0027
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října
2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a
2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“

Čl. 28 odst. 1
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Bod 6 –
§ 2 písm. h)

h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby
elektřiny a tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která
nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních
podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než
kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,“.

32012L0027

31) "ekonomicky odůvodněnou poptávkou" poptávka, která
nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních
podmínek jinak uspokojována jinými procesy výroby energie než
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny;

Bod 12 –
§ 2 písm. v)

v) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování 32012L0027
tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce
dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z
druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny
nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností.“.

Bod 14 –
§ 3 odst. 2

Pro účely vykazování naplňování závazných cílů podílu energie 32009L0028
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě se
podíl biopaliv5) vyrobených z odpadů, zbytků, nepotravinářských
celulózových vláknovin a lignocelulózových vláknovin považuje za
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.“
22)

§ 7 odst. 1 a
2
§ 7 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných

Čl. 2 bod 31 a 32

32012L0027

32) "užitečným teplem" teplo vyrobené v procesu kombinované
výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné
poptávky po vytápění a chlazení;
Čl. 2 bod 41
41) "účinným dálkovým vytápěním a chlazením" soustava
dálkového vytápění nebo chlazení, která používá alespoň 50%
energie z obnovitelných zdrojů, 50% odpadního tepla, 75% tepla z
kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50% z kombinace této
energie a tepla;
Čl. 22 bod 2
2. Pro účely prokazování splnění vnitrostátních povinností využívat
energii z obnovitelných zdrojů uložených provozovatelům a cíle
ohledně využívání energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích
dopravy uvedeného v čl. 3 odst. 4 se podíl biopaliv vyrobených z
odpadů, zbytků, nepotravinářských celulózových vláknovin a
lignocelulózových vláknovin považuje za dvojnásobný oproti
ostatním biopalivům.
Čl. 15 bod 5
5. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a s ohledem
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zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla

na článek 15 směrnice 2009/72/ES a potřebu zajistit nepřerušované
dodávky tepla, zajistí členské státy, aby provozovatelé přenosových

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně
připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu
elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo
distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky
připojení stanovené jiným právním předpisem 1), s výjimkou případu
prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci
nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační
soustavy.

soustav a provozovatelé distribučních soustav, odpovídají-li za
dispečerské řízení výrobních zařízení na jejich území, v souladu s
požadavky týkajícími se zachování spolehlivosti a bezpečnosti sítě
založenými na transparentních a nediskriminačních kritériích
stanovených příslušnými vnitrostátními orgány:

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny
z podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo
k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení,
odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení
žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.

a) zaručili přenos a distribuci elektřiny pocházející z vysoce účinné
kombinované výroby tepla a elektřiny;
b) poskytovali přednostní nebo zaručený přístup k síti pro elektřinu
z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny;
c) při dispečerském řízení zařízení pro výrobu elektřiny přednostně
nasazovali elektřinu z vysoce účinné kombinované výroby tepla a
elektřiny, pokud to bezpečné provozování vnitrostátní elektrizační
soustavy dovoluje.
Členské státy zajistí, aby pravidla týkající se pořadí jednotlivých
priorit při zajišťování přístupu a dispečerského řízení stanovených
v rámci jejich elektrizačních soustav byla jasně a podrobně
vysvětlena a zveřejněna. Při poskytování přednostního přístupu
nebo dispečerského nasazení vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny mohou členské státy stanovit v rámci jejich
jednotlivých druhů pořadí mezi energií z obnovitelných zdrojů a
vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a v
každém případě zajistí, že nebude omezen přednostní přístup či
dispečerské nasazení energie z kolísavých obnovitelných zdrojů
energie.
Kromě povinností stanovených v prvním pododstavci
provozovatelé přenosové soustavy a provozovatelé distribučních
soustav musí splňovat požadavky stanovené v příloze XII.
Členské státy zejména mohou usnadnit připojení k rozvodné síti u
elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny v

1

)

Vyhláška č. 51/2006 Sb., o připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
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Celex č.

32012L0027

§ 44

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
kogeneračních jednotkách malého výkonu a v mikrokogeneračních
jednotkách. Členské státy případně přijmou opatření vybízející
provozovatele sítí, aby pro instalaci mikrokogeneračních jednotek
přijali proces jednoduchého oznamování „nainstaluj a informuj“,
který zjednoduší a zkrátí povolovací postupy pro jednotlivé občany
a osoby zajišťující instalaci.
Článek 14 odst. 10
Podpora účinnosti při dodávkách tepla a chlazení

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě
množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného
zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za
období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a
slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z
obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.
(2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo
výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období
jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k
prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem
smluvního vztahu.
§ 45
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
jejich evidence
(1)
Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku
původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(dále jen "záruka původu") vydává v elektronické podobě operátor trhu 32012L0027
na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo

10. Na základě harmonizovaných referenčních hodnot účinnosti
podle písmene f) přílohy II členské státy zajistí, aby podle
objektivních, transparentních a nediskriminačních kritérií
stanovených každým členským státem mohl být zaručen původ
elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny.
Zajistí, aby tato záruka původu splňovala požadavky a obsahovala
alespoň údaje specifikované v příloze X. Členské státy vzájemně
uznávají své záruky původu, výlučně jako důkaz o údajích
uvedených v tomto odstavci. Každé odmítnutí uznat záruku původu
jako takovýto důkaz, zejména z důvodů spojených se zamezením
podvodům, musí být založeno na objektivních, transparentních a
nediskriminačních kritériích. O každém takovém odmítnutí a jeho
důvodech uvědomí členské státy Komisi. V případě odmítnutí
uznat záruku původu může Komise přijmout rozhodnutí s cílem
přinutit odmítající stranu, aby záruku uznala, zejména s ohledem na
objektivní, transparentní a nediskriminační kritéria, na nichž se toto
uznání zakládá.
Komise je oprávněna do 31. prosince 2014 přezkoumat,
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s
článkem 23 této směrnice, harmonizované referenční hodnoty
účinnosti stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise
2011/877/EU(26) na základě směrnice 2004/8/ES.
Příloha X odst. a)
Záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby
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Celex č.

výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.
(2)
Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po
dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající
elektřiny, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu
12 měsíců od výroby odpovídající elektřiny.
(3)
Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu
výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka
s elektřinou (dále jen "držitel účtu") v evidenci záruk původu.
(4)
Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým
způsobem

Odpovídající předpis ES
Ustanovení
tepla a elektřiny
a) Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby:
i) záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny:
- umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají,
je vyrobena z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny,
a byla za tímto účelem vydávána na žádost výrobce,
- byla přesná, spolehlivá a zabezpečená proti podvodu
- byla vydávána, přenášena a zrušována elektronicky,
ii) tatáž energetická jednotka z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny byla zohledněna pouze jednou.

a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do
elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo
jejích celých násobcích,
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi
výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky
nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České
republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném
členském státě (dále jen „převod záruky původu“),
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání
původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané
zákazníkovi v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě nebo
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti
záruky původu nebo chybného vydání záruky původu na základě
neúplných nebo nepravdivých informací.
(5)
Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a
přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňující
dálkový přístup.
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Odpovídající předpis ES
Ustanovení

(6)
Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může
požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 měsíců od
uskutečnění výroby a dodávky elektřiny.
(7)
Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který
podá žádost o vydání záruky původu, je povinen
a)
předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé
informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich
ověření a
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot
a nezbytných údajů nutných k vydání záruky původu.
(8)
Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě se
považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její
elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto členského státu
do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně
doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro
prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané
zákazníkovi v tomto členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě
pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném
členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a případně
neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto
skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi
Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.
(9)
Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a
vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů
nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení
účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.
(10)
Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání,
převod záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu
vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za
vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány
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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Ustanovení

V.

Navrhovaný právní předpis
Obsah

Celex č.

Odpovídající předpis ES
Ustanovení

operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
§ 53 odst. 1
písm. f) a g)

32012L0027

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a
vyřazení záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, její obsahové
náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a
vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk původu,

i) základní údaje, umístění, typ a výkon (tepelný a elektrický)
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena,
ii) data a místa výroby,
iii) nižší výhřevnost zdroje paliva, ze kterého byla elektřina
vyrobena,
iv) množství a využití tepla vyrobeného spolu s elektřinou,
v) množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a
elektřiny podle přílohy II, na kterou se vztahuje záruka,
vi) úspory primární energie vypočtené podle přílohy II a založené
na harmonizovaných referenčních hodnotách účinnosti uvedených
v písmenu f) přílohy II,
vii) nominální elektrickou a tepelnou účinnost zařízení,
viii) zda zařízení obdrželo investiční podporu a v jaké výši,

g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a
podmínky pro jeho vydávání,

§ 53 odst. 1
písm. h)

32012L0027

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

Záruka původu podle čl. 14 odst. 10 obsahuje alespoň tyto
informace:

h) způsob výpočtu úspory primární energie, způsob určení množství
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a
elektřiny z druhotných zdrojů, a termíny a rozsah předávaných údajů
pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,

ix) zda energetická jednotka obdržela jinou podporu ze strany
vnitrostátního režimu podpory a v jaké výši a druh režimu podpory,
x) datum uvedení zařízení do provozu a
xi) datum a zemi vydání a jedinečné identifikační číslo.
Záruka původu se standardně vystavuje pro 1 MWh. Týká se
čistého elektrického výkonu měřeného na hranici zařízení a
předaného do elektrické sítě.
Příloha I
OBECNÉ ZÁSADY PRO VÝPOČET ELEKTŘINY Z
KOMBINOVANÉ VÝROBY TEPLA A ELEKTŘINY
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