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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne dd.mm.rrrr, 

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

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

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2015 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, a další související zákony, ve znění zákona č. 222/2016 Sb. 

Parlament se usnesl na tomto znění zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie  

Čl. I 

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 
131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb. a zákona 
č. 183/2017 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „výroby elektřiny a tepla“ vkládají slova „a přiměřenost 

této podpory“. 

2. V § 1 odst. 1 písm. a) a písm. e) se slova „a tepla“ nahrazují slovy „, tepla a biometanu“. 
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3. V § 1 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,“. 

4. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „spotřebě primárních energetických zdrojů“ nahrazují slovy 

„konečné spotřebě energie“. 

5. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slova „závazného cíle“ vkládají slova „a příspěvku České 

republiky k“ a slova „energie v České republice“ se nahrazují slovy „energie v Evropské 

unii“. 

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

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 

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

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

slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,  

c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování 

biomasy, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního plynu.“. 

7. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „který je po vstupu do přepravní nebo distribuční soustavy 

považován za zemní plyn,“ zrušují. 

8. V § 2 odst. 1 se na konci písmene j) doplňují slova „stanovená Energetickým regulačním 

úřadem (dále jen „Úřad“) nebo způsobem stanoveným Úřadem,“. 

9. V § 2 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: 

„l) zeleným bonusem na biometan finanční částka na podporu výroby biometanu podle tohoto 

zákona určená výrobcům biometanu, stanovená Úřadem,“. 

Dosavadní písmena l) až v) se označují jako písmena m) až w). 

10. V § 2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní: 

„o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravy na biometan,“. 

Dosavadní písmena o) až w) se označují jako písmena p) až x). 
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11. V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“) nahrazují 

slovem „Úřadu“. 

12. V § 2 odst. 1 písm. x) se slova „tepla z druhotných zdrojů“ nahrazují slovy „odpadního 

tepla“. 

13. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: 

„y) odpadním teplem nebo chladem teplo nebo chlad vznikající nevyhnutelně jako vedlejší 

produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v terciárním sektoru před 

nebo po využití procesu kombinované výroby elektřiny a tepla nebo když kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla není proveditelná, které by bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou 

energií nebo chladem bylo rozptýleno nevyužité ve vzduchu nebo ve vodě.“. 

14. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), které 

znějí: 

„d) modernizací obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplnou nebo částečnou výměnu zařízení 

nebo provozních systémů s cílem nahradit instalovaný výkon nebo zvýšit účinnost nebo 

instalovaný výkon výrobny elektřiny,  

e) aukcí proces sloužící k efektivnímu přidělení podpory,  

f) referenční cenou cena elektřiny stanovená Úřadem pro účely výpočtu hodinového zeleného 

bonusu, nebo v případě stanovení podpory prostřednictvím aukce cena elektřiny nabízená 

předkladatelem nabídky v aukci, 

g) aukčním bonusem finanční částka na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve 

výši rozdílu referenční ceny a hodinové ceny, nebo v případě podpory elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů finanční částka na 

podporu výroby elektřiny nabízená předkladatelem nabídky v aukci, 

h) energetický výkon celkový objem vyrobeného biometanu za kalendářní rok.“. 

 
15. V části první hlava II včetně nadpisu zní: 

„HLAVA II 

ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

 

§ 3 
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(1) Návrh Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu (dále jen „Integrovaný plán“) 

podle Nařízení o správě energetické unie vypracovává ministerstvo. Integrovaný plán schvaluje 

vláda. 

(2) Integrovaný plán zahrnuje také cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny a tepla 

z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.  

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

a) druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného 

výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben 

biometanu, které budou předmětem podpory, 

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

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

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

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

3. podpora pro samostatný zdroj elektřiny, 

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

podpory tepla pro zachování výroben tepla v provozu. 

(4) Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 3 nejpozději 12 měsíců před 

prvním rokem období, pro které se podmínky a hodnoty stanoví. Pro následující období vláda 

nařízením každoročně doplňuje hodnoty a podmínky podle písmene a) až d), pro kalendářní 

roky, pro které nebyly stanoveny, tak aby byly podmínky a hodnoty stanoveny vždy na období 

minimálně tří let.  

(5) Právo na podporu elektřiny, podporu tepla a podporu biometanu pro výrobny elektřiny, 

výrobny tepla a výrobny biometanu, které budou uvedené do provozu od 1. ledna 2021 nebo 

pro výrobny elektřiny, kde bude provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2021, a 

právo na podporu elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu a právo na podporu 

tepla pro zachování výrobny tepla v provozu se podle tohoto zákona vztahuje na podporované 

zdroje uvedené v nařízení vlády podle odstavce 3.  

(6) Stanoví-li nařízení vlády podporu pro zdroj elektřiny, použijí se ustanovení tohoto 

zákona upravující práva a povinnosti výrobce elektřiny včetně postupů pro uplatnění a čerpání 

podpory ve vztahu k výrobně elektřiny ke zdroji elektřiny obdobně. 

 

§ 3a 
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(1) Operátor trhu měsíčně do 15. dne následujícího měsíce zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž byla provedena 

modernizace výrobny elektřiny, a počtu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, 

které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2021, a jejich souhrnném instalovaném elektrickém, 

tepelném nebo energetickém výkonu, v členění podle jednotlivých druhů podporovaných 

zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora trhu registrována podpora.  

(2) Pokud souhrnný instalovaný elektrický výkon pro výrobny elektřiny, které nejsou 

předmětem aukce, nebo tepelný výkon pro výrobny tepla nebo energetický výkon pro výrobny 

biometanu v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor 

zveřejněný operátorem trhu dosáhl pro  

a) výrobny elektřiny, které byly uvedeny do provozu,  

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

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

d) výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu, 

souhrnné hodnoty výkonu stanovené nařízením vlády v členění podle jednotlivých druhů 

podporovaných zdrojů za celé vymezené období, elektřina, teplo nebo biometan vyrobený ve 

výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo výrobnách biometanu, uvedené do provozu od 1. 

dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o 

dosažení souhrnné hodnoty výkonu, nejsou předmětem podpory podle tohoto zákona. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo 

výrobny biomentanu, na kterou bylo vydáno povolení stavby nebo byla uzavřena veřejnoprávní 

smlouva o provedení stavby výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biomentanu před 

zveřejněním informace ze strany operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle 

odstavce 2 a u které bude provedena modernizace výrobny elektřiny nebo která bude uvedena 

do provozu do 2 let od zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1.  

(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup předpokládanou výši 

finančních prostředků na investiční a provozní podporu na následující tři roky.“. 

16. V § 4 odst. 6 se písmeno c) zrušuje. 

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d). 

17. V § 4 se odstavce 11 a 12 zrušují.  
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18. V § 4 odst. 1 se slova „, anebo poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v 

případě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo 

neobnovitelného zdroje“ zrušují. 

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

provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje na výrobny 

elektřiny využívající energii větru, vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 

10 MW, a skládkového nebo kalového plynu.“. 

20. V § 4 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 3 až 9. 

21. V § 4 odst. 3 se slova „, a na elektřinu uvedenou v odstavci 5“ zrušují. 

22. V § 4 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.  

23. V § 4 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). 

24. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova „, 2 nebo 4“ nahrazují slovy „ nebo 2“ a slova „6, odst. 7 

písm. a), 8 nebo 9“se nahrazují slovy „5, 6 nebo 7“. 

25. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) vyrobenou z biometanu, na který byla uplatněna podpora biometanu podle tohoto zákona.“. 

26. V § 4 se odstavce 5 až 8 zrušují. 

27. V § 5 se odstavce 7 a 8 zrušují. 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 7. 

28. V § 5 odst. 1 se slova „, anebo poměrná část elektřiny pocházející z druhotného zdroje v 

případě společného spalování druhotného zdroje a obnovitelného zdroje nebo 

neobnovitelného zdroje a“ zrušují. 
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29. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny uvedených do 

provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z druhotných zdrojů vztahuje na výrobny 

elektřiny využívající důlní plyn.“. 

30. V § 5 odst. 3 se slova „v kombinované výrobě elektřiny a tepla“ a slova „V případě výroby 

elektřiny z degazačního plynu nebo důlního plynu není podmínkou pro podporu elektřiny 

kombinovaná výroba elektřiny a tepla.“ se zrušují. 

31. V § 5 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 

32. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „nebo 4,“ zrušují a slova „6, nebo odst. 7 písm. a)“ se 

nahrazují číslem „5“.  

33. V § 5 se odstavec 6 zrušuje. 

34. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), které 

včetně poznámek pod čarou č. 24 až 27 znějí: 

„d) vyrobenou z odpadů24), 

e) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pokud se odběratel tepelné energie25) 

odpojí od rozvodného tepelného zařízení26) účinné soustavy zásobování tepelnou energii a 

ve svém odběrném tepelném zařízení27) zřídí výrobnu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výrobny elektřiny a tepla. 

_____________ 

24) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
25) § 2 odst. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
26) § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
27) § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

35. V § 6 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6. 

36. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.  
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37. V § 6 odst. 4 písm. b) se text „7 písm. a)“ nahrazuje číslem „5“. 

38. V § 6 se odstavec 5 zrušuje. 

39. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 6a 

Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 

 

(1) Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu (dále jen „udržovací 

podpora elektřiny“) je určena k vyrovnání rozdílu mezi 

a) cenou biomasy a cenou tuhých fosilních paliv u výroben elektřiny spalujících biomasu 

způsobem podle prováděcího právního předpisu, 

b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výrobny elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobny elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobny 

elektřiny využívající biomasu, bioplyn nebo geotermální energii způsobem podle prováděcího 

právního předpisu. 

(2) Udržovací podporu elektřiny pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů 

využívajících biomasu podle písmena b) Úřad stanoví pouze v případě, že podpora podle 

písmena a) není dostačující k zachování výrobny elektřiny v provozu.  

(3) Udržovací podpora elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou 

a) ve výrobně elektřiny, která splňuje minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím 

právním předpisem s výjimkou výrobny elektřiny využívající geotermální energii, 

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

předpisu,  

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

nebo cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno využití alespoň 50% vzniklého tepla; 

vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom nezapočítává; 

způsob vykazování množství travního porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při 

výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 6b 

Úprava zařízení výrobny elektřiny 
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(1) Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na dosavadní právo na podporu a 

podmínky poskytnutí podpory, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 až 4 a § 6c. 

(2) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny bez uplatnění práva na podporu 

podle § 6c dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, se dosavadní právo na 

podporu elektřiny u 

a) nepalivového zdroje vztahuje na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny 

elektřiny před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení, 

b) palivového zdroje vztahuje na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před 

provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní 

předpis.  

(3) V případě překročení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, který je rozhodný pro 

stanovení odlišné výše podpory podle cenového rozhodnutí, je pro přiznání výše podpory 

rozhodující instalovaný výkon po úpravě zařízení.  

(4) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny, s výjimkou případů podle § 6c, 

dojde k překročení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, který byl rozhodný pro vznik 

práva na podporu v době uvedení této výrobny elektřiny do provozu, právo na podporu zaniká. 

 

§ 6c 

Modernizace výrobny elektřiny 

 

(1) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se vztahuje na 

elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, ve které byla provedena modernizace za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem.  

(2) Podmínkou vzniku práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně 

elektřiny je registrace podpory modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu 

výrobcem. 

(3) Uplatněním práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny 

zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.  

(4) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se vztahuje na 

elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny splňující podmínky podle § 6a odst. 3.“. 

 

40. V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6. 
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41. V § 7 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

42. V § 7 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.  

43. V § 8 odst. 3 se slova „prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo 

přímo“ zrušují. 

44. V § 8 odst. 1 se za slova „na elektřinu“ vkládají slova „a aukčního bonusu“. 

45. V § 8 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 

46. V § 8 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 

47. V § 8 se odstavec 4 zrušuje. 

48. V § 9 odstavce 4 a 5 znějí: 

„(4) Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu se poskytuje na elektřinu 

a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající energii větru s instalovaným výkonem do 6 MW 

nebo složeného z nejvýše 6 zdrojů elektřiny nebo vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající 

jiný druh obnovitelného zdroje o instalovaném výkonu do 1 MW, pouze v režimu hodinového 

zeleného bonusu na elektřinu, 

b) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů s instalovaným 

výkonem do 1 MW, pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.  

(5) Udržovací podpora elektřiny a podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně 

elektřiny se poskytuje v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu podle odstavce 4.“.   

49. V § 9 odst. 6 se slova „v případech podle § 11a odst. 4“ zrušují. 

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

„§ 9a 

Aukční bonus 

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

(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3.        
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(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených 

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

 

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

„§ 10a 

Vyhlášení aukce 

 

(1) Ministerstvo vyhlašuje aukci na podporu elektřiny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a stanoví zejména  

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

b) náležitosti nabídky, 

c) druh podporovaného zdroje, 

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

využívajících podporovaný zdroj energie,  

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

elektřiny, 

f) formu a způsob podání nabídek,  

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

h) koncept smlouvy o zajištění podpory z aukce, 

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

obnovitelných zdrojů nebo aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů při překročení celkového soutěženého instalovaného 

výkonu, nebo v případě, že mezní nabídka v součtu s dalšími úspěšnými nabídkami přesahuje 

celkový soutěžený instalovaný výkon.  

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

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

případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.  

(3) Ministerstvo může aukci zrušit. 

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

předkladatelé nabídky, poskytuje se podpora ve formě zeleného bonusu na elektřinu podle § 9; 

výkonová omezení podle § 9 odst. 4 se nepoužijí.  

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

uplynutí lhůty určené ve vyhlášení aukce pro podání nabídky.   
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(6) Podmínkou pro přijetí nabídky do aukce je prokázání první části finanční jistoty podle 

podmínek vyhlášení aukce.  

 

§ 10b 

Hodnocení nabídek 

 

(1) Hodnocení nabídek provádí ministerstvo. 

(2) Ministerstvo může k provádění úkonů při hodnocení nabídek pověřit komisi. Úkony 

komise se považují za úkony ministerstva.  

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

podána. Ministerstvo bezodkladně vyrozumí předkladatele o tom, že jeho nabídka byla podána 

po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

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

podaná nabídka obsahuje požadované náležitosti a splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení a 

zda předkladatel nabídky doložil prokázání první části finanční jistoty. Vstupní vyhodnocení 

bude provedeno po lhůtě pro podání nabídky. Neobsahuje-li podaná nabídka požadované 

náležitosti nebo má jiné vady, ministerstvo vyzve překladatele nabídky, aby náležitosti doplnil, 

nebo odstranil jiné vady, a stanoví k tomu lhůtu.  

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

části finanční jistoty podle odstavce 4 je důvodem pro vyřazení nabídky.  

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

vyřazeny, podle nabízené výše referenční ceny v případě obnovitelných zdrojů nebo výše 

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

zdrojů od nejnižší po nejvyšší a určí, které nabídky uspěly. O hodnocení nabídek pořídí 

ministerstvo písemnou zprávu, ve které uvede především 

a) identifikaci aukce, 

b) seznam hodnocených nabídek, které 

1. nesplnily podmínky aukce včetně odůvodnění, 

2. splnily podmínky aukce, 

c) výsledek hodnocení nabídek. 

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

aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením důvodu. Informace dále obsahuje 

sdělení, zda se bude aukce opakovat, nebo bude podpora stanovena Úřadem.   
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§ 10c 

Smlouva o zajištění podpory z aukce 

 

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

způsobem stanoveným ve vyhlášení aukce, výsledek aukce a vyzve předkladatele nabídek, 

které uspěly v aukci, k prokázání druhé části finanční jistoty, které je podmínkou k uzavření 

smlouvy o zajištění podpory z aukce. 

(2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo s úspěšným předkladatelem 

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

zajistit poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě a výrobce se zavazuje 

uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny elektřiny nebo zachovat 

výrobnu elektřiny v provozu a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených touto smlouvou a 

tímto zákonem. 

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

a) identifikaci smluvních stran, 

b) práva a povinnosti smluvních stran, 

c) dobu trvání závazku, 

d) referenční cenu nebo výši aukčního bonusu,  

e) druh podporovaného zdroje,  

f) identifikaci výrobny elektřiny,  

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

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

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

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

jistoty učiní předkladateli nabídky návrh smlouvy o zajištění podpory z aukce. Pokud 

předkladatel nabídky finanční jistotu neprokáže, nebo nepřijme včas návrh k uzavření smlouvy 

o zajištění podpory z aukce, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části finanční jistoty dalšího 

předkladatele nabídky, který splnil podmínky aukce, a to v pořadí, které vyplývá ze zprávy o 

hodnocení nabídek.  

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

stran, přičemž nelze změnit ustanovení o vysoutěžené výši referenční ceny nebo aukčního 

bonusu.  

(6) Odstoupit od smlouvy o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou formou. 
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§ 10d 

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

 

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

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

zaniká právo z finanční jistoty ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni 

provedení modernizace výrobny elektřiny. 

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

modernizace výrobny elektřiny do termínu stanoveného ve smlouvě o zajištění podpory z 

aukce, ministerstvo uplatní právo z finanční jistoty. Prostředky z finanční jistoty slouží k 

financování podpory podle § 28 odst. 1. 

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

provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny do stanoveného termínu 

z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a 

nejpozději v termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace 

výrobny elektřiny požádal předkladatel nabídky o sjednání nového termínu uvedení do provozu 

nebo provedení modernizace výrobny elektřiny. 

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

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

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

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

předkladateli nabídky právo na podporu z aukce. 

 

§ 10e 

Zveřejnění výsledku aukce 

 

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

způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o 

a) počtu doručených nabídek k vyhlášené aukci, 

b) počtu úspěšných a neúspěšných předkladatelů nabídek, 

c) celkovém souhrnu nabízeného a vysoutěženého instalovaného výkonu všech výroben 

elektřiny, 

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

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

vysoutěžených nabídek, 

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

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

52. V § 11 odst. 2 se poslední věta zrušuje.  

53. V § 11 odst. 5 se slova „, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo 

formou zeleného bonusu na elektřinu,“ zrušují. 

54. V § 11 se odstavce 7 až 9 zrušují. 

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 7. 

55. V § 11 se doplňují nové odstavce 8 a 9, které znějí: 

„(8) V případě podpory v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu a aukčního 

bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny než je referenční cena, nárok na podporu v dané 

hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční cenou 

operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční cenou 

operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.  

(9) V případě podpory aukčním bonusem pro obnovitelné zdroje, kdy je dosaženo záporné 

hodinové ceny a je nárok na podporu, je výše aukčního bonusu rovna referenční ceně.“. 

56. V §11a odst. 1 se za slova „elektřiny se“ vkládá slovo „dále“ a na konci textu věty poslední 

se doplňují slova „a u elektřiny na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech, které lze 

stanovit způsobem dle prováděcího právního předpisu“.  

57. V § 11a odst. 7 se na konci písmene a) slovo „, a“ nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje 

a zároveň se zrušuje označení písmene a). 

58. V § 11 odst. 8 se slova „k jím provozované“ nahrazují slovem „o“.  

59. V § 11a odst. 9 se slova „provozované přenosové soustavě nebo“ nahrazují slovy 

„přenosové soustavě nebo k“ a slova „elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících formu 

podpory výkupní cenou“ se zrušují.  
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60. V § 11a odst. 1 se slova „nebo kdy výrobce vypočítává vyrobené množství elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů podle odstavce 4“ zrušují. 

61. V § 11a odst. 2, 5, § 49 odst. 1 písm. a) bodě 6 a 9 se za slova „na elektřinu“ vkládají slova 

„ nebo aukčního bonusu“. 

62. V § 11a se odstavec 4 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.  

63. V § 11a odst. 4 písm. a) se text „, 2 a 4“ nahrazuje textem „a 2“. 

64. V § 11a odst. 4 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.   

65. V § 11a se odstavec 5 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7. 

66. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova „; za uvedení výrobny elektřiny do provozu se považuje též 

ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení 

modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na 

úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny; za rekonstrukci nebo 

modernizaci se nepovažuje oprava nebo údržba výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy 

výrobny vyvolaných právními předpisy“ zrušují.  

67. V § 12 odst. 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“, text „§ 6 odst. 7“ se nahrazuje textem „§ 

6 odst. 5“ a věta druhá se zrušuje.  

68. V nadpisu § 12 se za slovo „ceny“ vkládají slova „, referenční ceny“. 

69. V § 12 odst. 1 se slova „a § 4 odst. 3, 7 a 8“ zrušují a slova „výkupní cenu“ se nahrazují 

slovy „referenční cenu“.  

70. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti 

investic“ nahrazují slovy „byl součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti 

výrobny roven nule“ a za slovo „zdroji“ se vkládají slova „a výše diskontní míry“. 

71. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova „jako minimální“ zrušují.  

72. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
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„(2) Úřad upraví pro každý následující kalendářní rok po roce, pro který stanovil výkupní 

cenu nebo referenční cenu, výši výkupní nebo referenční ceny pravidelným ročním navýšením 

o 2% oproti výkupní nebo referenční ceně stanovené pro předchozí kalendářní rok.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. 

73. V § 12 odst. 3 se slova „a § 4 odst. 3, 7 a 8“ zrušují, za slova „rozdíl mezi“ se vkládají slova 

„referenční nebo“ a slova „a hodinové ceny“ se zrušují. 

74. V § 12 odst. 4 se slova „V případech dosažení záporné hodinové ceny“ zrušují a za slova 

„tak, aby“ se vkládají slova „v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy je nárok na 

podporu,“. 

75. V § 12 odst. 5 se slova „, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5“ zrušují, za slova „na elektřinu“ se vkládají 

slova „tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny byl 

roven nule“, za slova „instalovaného výkonu výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše 

diskontní míry“ a za slova „režim výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše diskontní 

míry“. 

76. V § 12 odst. 7 se slovo „výkupní“ nahrazuje slovem „referenční“ a číslo „4 500“ se 

nahrazuje číslem „3 300“. 

77. V § 12 odst. 8 se slovo „ročních“ nahrazuje slovy „referenčních cen,“. 

78. V části první se v nadpisu hlavy V vkládají za slovo „TEPLA“ slova „A PODPORA 

BIOMETANU“.  

79. Za nadpis hlavy V se vkládá označení a nadpis dílu 1, které znějí: 

„Díl 1 

Podpora tepla“. 

80. V § 23 odstavec 5 zní: 

„(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, který 

vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 a § 25a využívající geotermální energii, energii 

biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu.“.  

81. V § 23 se odstavec 6 zrušuje. 
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Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.  

82. V § 24 odst. 6 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 

83. V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) teplo vyrobené z odpadů24).“. 

 

84. V § 24 se odstavce 9 a 10 zrušují. 

85. V § 24 odstavce 2 a 3 znějí:  

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

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

republiky  

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

vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z těchto výroben tepla do 

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, 

b) využívající bioplyn vznikající z více než 50 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů 

živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu s instalovaným elektrickým 

výkonem do 500 kW, kde podporovaným teplem je užitečné teplo z těchto výroben tepla. 

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

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

výjimkou výrobny tepla využívající geotermální energii, 

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

podle prováděcího právního předpisu.“. 

86. V § 24 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 4 až 6. 

87. V § 24 odst. 4 se písmena a) až c) zrušují. 

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena a) až e). 

88. V § 24 odst. 4 se písmeno b) zrušuje. 
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Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 

89. V § 24 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), které 

znějí: 

„e) teplo vyrobené z biometanu, na který byla uplatněna provozní podpora biometanu, 

f) teplo vyrobené společným spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným nebo 

druhotným zdrojem.“. 

90. V § 24 se odstavce 5 a 6 zrušují. 

91. V § 25 se odstavce 6 a 7 zrušují. 

92. V § 25 odst. 1 se za slovo „zdrojů“ vkládají slova „nebo z odpadního tepla“.  

93. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 25a 

Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 

           

(1) Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu (dále jen „udržovací podpora 

tepla“) se vztahuje na teplo z výrobny tepla umístěné na území České republiky se jmenovitým 

tepelným výkonem vyšším než 200 kW, která nemá právními předpisy stanovenou dobu 

životnosti, splňuje minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem 

s výjimkou výrobny tepla využívající geotermální energii. 

(2) Udržovací podpora tepla slouží k vyrovnání rozdílu mezi 

a) cenou podporované biomasy a cenou tuhých fosilních paliv u výrobny tepla spalující 

biomasu nebo výrobny tepla společně spalující obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj 

způsobem podle prováděcího právního předpisu,  

b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výroben tepla využívající geotermální 

energii.  

(3) Udržovací podporu tepla podle písmena b) Úřad stanoví pouze v případě, že podpora 

podle písmena a) není dostačující k zachování výrobny tepla v provozu. 

(4) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla  

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

právního předpisu, 
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b) dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z těchto 

výroben tepla anebo poměrnou část dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v 

případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, a 

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

výrobu elektřiny.“.  

94. V nadpisu § 26 se slova „a jeho výše“ zrušují. 

95. V § 26 se odstavce 3 až 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4. 

96. V § 26 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „4“. 

97. V § 26 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje textem „2 písm. a)“ a číslo „4“ se nahrazuje slovy „2 

písm. b) nebo podle §25a“. 

98. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 26a 

Výše zelených bonusů na teplo 

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

rok výši ročního zeleného bonusu na teplo. 

(2) Úřad pro výrobny tepla podle § 24 stanoví výši zeleného bonusu na teplo tak, aby součet 

diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny byl roven nule za podmínky 

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

jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady 

na pořízení paliva a doba využití zařízení a výše diskontní míry stanovených prováděcím 

právním předpisem.  

(3) Úřad pro výrobny tepla podle § 25a stanoví v daném kalendářním roce na následující 

kalendářní rok výši zeleného bonusu na teplo tak, aby vyrovnala rozdíl mezi cenou 

podporované biomasy a cenou tuhých fosilních paliv nebo rozdíl mezi provozními náklady a 

tržní cenou elektřiny a tepla. 

(4) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory tepla tak, aby pro rok, kdy je výrobna 

tepla uvedena do provozu, činil zelený bonus na teplo nejvýše 950 Kč/GJ. 

(5) Při stanovení zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



21 
 

99. V § 27 se odstavce 4 a 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7. 

100. V § 27 odstavec 5 zní: 

„(5) Výrobce tepla je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a 

pravdivé naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v 

případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a další údaje a na základě žádosti operátora trhu mu 

předat další doplňující informace týkající se předávaných naměřených hodnot; způsob, rozsah 

a termín předání a evidence naměřených hodnot tepla a dalších údajů stanoví prováděcí právní 

předpis.“. 

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

„předpisu“ se vkládají slova „; v případě společného spalování obnovitelného zdroje a 

neobnovitelného zdroje u podpory podle § 25a se část dodaného tepla pocházející z 

obnovitelného zdroje vypočítá způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem“.  

102. V § 27 odst. 3 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje textem „2 písm. b)“. 

103. V § 27 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) a § 25a“ a číslo „4“ se nahrazuje 

textem „2 písm. b)“. 

104. V § 27 odst. 5 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje textem „2 písm. a) a § 25a“ a číslo „4“ se 

nahrazuje textem „2 písm. b)“. 

105. V § 27 odstavec 5 zní: 

„(5) Výrobce tepla je povinen 

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty tepla 

dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě 

výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výroben tepla 

podle § 24 odst. 2 písm. b) a další údaje a na základě žádosti operátora trhu mu předat další 

doplňující informace týkající se předávaných naměřených hodnot; způsob, rozsah a termín 

předání a evidence naměřených hodnot tepla a dalších údajů stanoví prováděcí právní předpis, 
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b) vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu a ministerstvu, v případě společného 

spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje zvlášť množství tepla z obnovitelného 

zdroje a zvlášť neobnovitelného zdroje, skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho 

kvalitu a skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby 

tepla způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.“.   

106. V § 27 se odstavec 7 zrušuje.  

107. V části první hlavě V se vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou 

č. 28 až 34 zní: 

„Díl 2 

Podpora biometanu 

 

§ 27a 

Podpora biometanu a forma podpory 

 

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

výrobnách biometanu na území České republiky připojených k distribuční nebo přepravní 

soustavě28) České republiky přímo nebo prostřednictvím těžebního plynovodu jiné výrobny 

plynu29) připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky.  

(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený  

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

předpisem, 

b) ve výrobnách biometanu, které splní kritéria udržitelnosti podle prováděcího právního 

předpisu, 

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

(3) Podpora biometanu se nevztahuje na 

a) neoprávněnou distribuci biometanu v distribuční soustavě nebo neoprávněnou přepravu 

biometanu v přepravní soustavě podle jiného právního předpisu30), nebo 

b) biometan naměřený měřicím zařízením, které 

1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce biometanu, 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 

naměřené hodnotě změnily, nebo 
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2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce biometanu a na kterém bylo buď porušeno 

zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení. 

(4) Podpora biometanu se uskutečňuje formou zelených bonusů na biometan. 

(5) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu podporu zeleným 

bonusem na biometan. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 27b 

Zelený bonus na biometan 

 

(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh spalného tepla a je poskytován v 

ročním režimu.  

(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc. 

(3) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování31) nebo nepřenesl odpovědnost za 

odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující biometanu povinen převzít odpovědnost za 

odchylku32).  

(4) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování 

podle odstavce 5 hradit výrobci biometanu zelený bonus na biometan.  

(5) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených 

hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu v předávacím místě28) a evidovaných 

operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu 

operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu v předávacím místě, nárok na úhradu zeleného 

bonusu na biometan nevzniká.  

 

§ 27c 

Výše zelených bonusů na biometan 

 

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

rok výši ročního zeleného bonusu na biometan tak, aby při podpoře biometanu vyrobeného ve 

výrobnách biometanu uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona součet 

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

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

instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie bioplynu a 

biometanu, náklady na pořízení paliva, bioplynu nebo biometanu, dobu využití zařízení a výše 

diskontní míry stanovených prováděcím právním předpisem. 
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(2) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory biometanu tak, aby pro rok, kdy je 

výrobna biomentanu uvedena do provozu, činil zelený bonus na biomentan nejvýše 1 700 

Kč/MWh. 

(3) Při stanovení zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách. 

 

§ 27d 

Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem 

 

(1) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný 

výrobce plynu je povinen přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k 

přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu 

připojeného k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky k nejbližšímu přípojnému 

místu, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným 

právním předpisem33) s výjimkou prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo 

distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy.  

(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce 

plynu je povinen na vyžádání výrobce biometanu poskytnout informace nezbytné pro připojení, 

odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a 

odhad doby nezbytné pro provedení připojení.  

(3) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo do přepravní soustavy, 

distribuční soustavy nebo do těžebního plynovodu jiné výrobny plynu, ke které vzniká nárok 

na podporu biometanu podle tohoto zákona, připojené jako výrobní předávací místo v systému 

operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního 

předpisu34).  

 

§ 27e 

Podmínky podpory biometanu 

 

(1) Výrobce biometanu je povinen na svůj náklad zajistit měření množství, kvality a tlaku 

vyrobeného biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do přepravní soustavy, 

distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu a předávat tyto údaje provozovatelům, k nimž 

je výrobna biometanu připojena, a to způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Způsob 

a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného 

biometanu stanoví prováděcí právní předpis. 
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(2) Výrobce biometanu je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a 

pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu v předávacích místech výroben biometanu a 

na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných 

naměřených hodnot. Rozsah údajů, termíny a způsob předání a evidenci naměřených hodnot 

biometanu stanoví prováděcí právní předpis. 

__________________ 

28) § 2 odst. 2 písm. b) bod 1 a 14 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

29) § 2 odst. 2 písm. b) bod 26 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

30) § 74 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

31) § 2 odst. 2 písm. b) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

32) § 56 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

33) Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní 

soustavy a distribučních soustav v plynárenství. 

34) Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších 

ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).“. 

108. V § 28 odst. 3 se slova „elektřiny, na“ nahrazují slovy „elektřiny a na“, slova „a na 

kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen 

„kompenzace“) podle § 28a“ a slova „a náklady na kompenzaci podle § 28a“ se zrušují. 

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

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

„podle“. 

110. V § 28 odst. 4 písm. b) se slova „pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční 

soustavě“ zrušují a slova „na základě“ se nahrazují slovem „podle“.  

111. V § 28 odst. 5 se za slova „nebo složku ceny“ vkládá slovo „služby“, slova „v odběrném 

nebo předávacím místě“, slova „odběrné nebo předávací místo za“, slova „za fakturované 
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období“, slova „, spotřebované zákazníkem24) v ostrovním provozu na území České 

republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy“ se zrušují a slova 

„spotřebované pro“ se nahrazují slovy „odebrané pro“. 

112. V § 28 odstavec 6 zní: 

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

které je lokální distribuční soustava připojena, nad rámec plateb podle odstavce 5 složku ceny 

služby distribuční soustavy na podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti 

sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy a souhrnu plateb složky ceny služby distribuční 

soustavy k této lokální distribuční soustavě podle odstavce 5. Maximální platba podle věty první 

je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální 

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

sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy a 

vystupující z lokální distribuční soustavy do jiné lokální distribuční soustavy. Do množství 

elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími 

vodními elektrárnami, dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované 

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

spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla.“. 

113. V § 28 odst. 8 se slova „nebo výrobna elektřiny“ zrušují a slovo „připojena“ se nahrazuje 

slovem „připojeno“.   

114. V § 28 odst. 9 se slova „podle § 9 odst. 3, § 13 odst. 2, § 26 odst. 6 a na kompenzaci 

podle § 28a“ zrušují. 

115. V § 28 odst. 10 se slova „a na kompenzaci podle § 28a“ zrušují. 

116. V § 28 odst. 11 se slova „podle § 9 odst. 3“, slova „podle § 26 odst. 6“ a slova „podle § 

13 odst. 2 a zákazníkům podle § 28a“ zrušují.  

117. V části první se v nadpisu hlavy VI slova „ELEKTŘINY A TEPLA“ zrušují.  

118. V nadpisu § 28 se slova „elektřiny a provozní podpory tepla“ zrušují. 

119. V § 28 odst. 1, 9 a 10 a § 29 odst. 1 se slova „elektřiny a“ nahrazují slovem „elektřiny,“ 

a za slovo „tepla“ se vkládají slova „a podporu biometanu“. 
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120. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena nebo 

referenční cena,“. 

121. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) prostředky z finanční jistoty u podpory elektřiny z aukce,“. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 

122. V § 28 odst. 3 se za slovo „tepla“ vkládají slova „a podporu biometanu“ a text „a d)“ se 

nahrazuje textem „, c) a e)“. 

123. V § 28 odst. 11 se za slovo „tepla,“ vkládají slova „výrobcům biometanu a“. 

124. V § 28 odst. 12 se za slova „operátorovi trhu“ vkládají slova „a ministerstvu“, slova „a 

ministerstvo“ se nahrazují slovy „. Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu“ a za slovo 

„zdrojů“ se vkládají slova „a uzavřené smlouvy o zajištění podpory z aukce“. 

125. § 28a se zrušuje.  

126. V § 29 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí: 

„(1) Dotaci na úhradu nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla podle § 28 

poskytuje ministerstvo operátorovi trhu měsíčně na základě jeho žádosti předložené 

ministerstvu nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího roku, pro který vláda stanovila 

prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace podle § 28 odst. 3. 

(2) O poskytnutí dotace vydá ministerstvo rozhodnutí35). 

_________ 

35) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“. 

127. V části první hlava VII včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 36 zní: 

„HLAVA VII 
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PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, 

PODPORY ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY 

ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A 

PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

 

Díl 1 

 

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny 

uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 

 

§ 30 

Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny 

        

(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, pokud vnitřní 

výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí v případě  

a) palivového zdroje elektřiny hodnotu 10,6 %,  

b) nepalivového zdroje elektřiny hodnotu 8,4 %.  

Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) V případě překročení hodnot podle odstavce 1 se jedná o nadměrnou podporu, která je 

neslučitelná s pravidly hospodářské soutěže. Nadměrná podpora může vzniknout 

a) podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,  

b) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s podporou elektřiny z druhotných 

zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou decentrální výroby 

elektřiny anebo provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „jiná provozní 

podpora“), nebo 

c) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nebo s investiční 

podporou a jinou provozní podporou; to neplatí pro souběh podpory elektřiny pro zdroj 

elektřiny uvedený do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, u kterého je 

výše provozní podpory podle cenového předpisu snižována na základě uvedení výše investiční 

podpory v systému operátora trhu.   

(3) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle odstavce 2 písm. a) nebo b) se provádí 

sektorovým šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen „sektorové šetření“) podle § 31 

a kontrolou podle § 33.    
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(4) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle odstavce 2 písm. c) se provádí 

kontrolou podle § 33, pokud výrobce nepožádá o opatření proti nadměrné podpoře podle § 32a.   

(5) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle § 33 se neprovede u výrobce, který 

čerpal v jednotlivých třech po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do 

výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícího oblast podpory de minimis36).  

(6) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny provedené sektorovým šetřením podle § 31 

může zahrnovat také zdroj elektřiny provozovaný výrobcem, který čerpal v jednotlivých třech 

po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto 

podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené 

přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícího oblast podpory de minimis.  

(7) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 

2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových 

investičních nákladů, se výše podpory elektřiny sníží o výši čerpané investiční podpory 

způsobem podle prováděcího právního předpisu.  

(8) Do nabytí právní moci rozhodnutí podle § 34 se podpora považuje za přiměřenou. 

(9) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl 

uveden do provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému operátora 

trhu. 

(10) Podle tohoto dílu se obdobně postupuje při zajištění přiměřenosti podpory elektřiny v 

případě výroben elektřiny, u kterých je podle dosavadních právních předpisů při uvedení do 

provozu po 31. prosinci 2015 zachováno právo na podporu za podmínky uvedení výrobny 

elektřiny do provozu v zákonem stanovené lhůtě ode dne udělení autorizace na výstavbu 

výrobny elektřiny, nebo od dne vydání územního rozhodnutí o umístění stavby výrobny 

elektřiny, o jejímž umístění bylo územní řízení zahájeno před 18. srpnem 2011. 

 

§ 31 

Sektorové šetření 

 

(1) Sektorové šetření provádí ministerstvo, a to po 10 letech od prvního dne kalendářního 

roku následujícího po roce uvedení zdroje elektřiny do provozu. Ministerstvo provádí sektorové 

šetření z dat získaných z výkazů od výrobců v prověřovaném sektoru a od operátora trhu a 
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zahrnuje prověření výše vnitřního výnosového procenta investic. Vzor výkazů stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(2) Zdroje elektřiny se pro účely sektorového šetření člení do skupin (dále jen „sektor“), 

které stanoví prováděcí právní předpis.  

(3) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé informace 

potřebné k provedení sektorového šetření ve formě výkazu.  

(4) Rizikem nadměrné podpory je zjištění překročení vnitřního výnosového procenta 

investic v daném sektoru podle § 30 odstavce 1. Způsob hodnocení údajů z výkazů výrobců 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Pokud není sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory, platí, že podpora 

je přiměřená. 

(6) Ministerstvo zveřejňuje výsledky sektorového šetření způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a informuje vládu každoročně do 30. června. 

(7) V případě zjištění rizika nadměrné podpory nebo v případě souběhu podpory elektřiny 

z obnovitelných zdrojů a investiční podpory ministerstvo informuje prokazatelným způsobem 

výrobce a operátora trhu o výsledku sektorového šetření nebo při souběhu podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů a investiční podpory o možnosti zvolit si opatření proti nadměrné 

podpoře, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění výsledku sektorového šetření. Pro tyto účely předá 

operátor trhu ministerstvu kontaktní údaje výrobců. 

 

Opatření k zajištění přiměřenosti podpory 

 

§ 32 

 

(1) Je-li výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, může 

ministerstvo opatřením obecné povahy stanovit 

a) zákaz uplatňování podpory elektřiny v souběhu s jinou provozní podporou, 

b) snížení podpory elektřiny nebo způsob určení snížení podpory elektřiny. 

(2) Ministerstvo může dále stanovit opatřením obecné povahy postup výrobce elektřiny, 

operátora trhu nebo povinně vykupujícího ke splnění stanoveného opatření. 

(3) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Ustanovení správního řádu o projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými 

orgány, doručení návrhu opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou a zveřejňování vydaného 

opatření obecné povahy na úředních deskách obecních úřadů se nepoužije. Osobami, jejichž 
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práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou pouze 

výrobci provozující výrobny elektřiny náležející do sektoru výroby elektřiny, ve kterém bylo 

zjištěno riziko nadměrné podpory.  

(4) Výrobce, který do 30 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá o rozhodnutí 

podle § 34 tohoto zákona, je povinen dodržet povinnosti nebo zákazy stanovené opatřením 

obecné povahy nebo strpět snížení nebo jinou změnu výše podpory elektřiny nebo podmínek 

jejího poskytování.  

(5) Platí, že podpora elektřiny, jejíž výše byla snížena nebo jinak změněna opatřením 

obecné povahy, je přiměřenou podporou.     

 

§ 32a 

 

(1) V případě zjištění rizika nadměrné podpory u podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. 

a), vyplývajícího ze sektorového šetření podle § 31, může výrobce zvolit opatření proti 

nadměrné podpoře, a to ukončení podpory elektřiny od dvanáctého kalendářního roku od 

uvedení zdroje elektřiny do provozu. Právo na podporu po zbývající dobu životnosti výrobny v 

takovém případě zaniká.  

(2) V případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) může výrobce zvolit 

snížení podpory elektřiny o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře, které bude 

provedeno od počátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu. 

Způsob a postup snížení podpory stanoví prováděcí právní předpis.  

(3) Opatření podle odstavce 2 je možné zvolit pouze v případě souběhu podpory elektřiny 

s investiční podporou nebo s investiční a jinou provozní podporou, pokud sektorovým šetřením 

nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory.  

(4) Opatření uvedené v odstavci 2 není možné zvolit, pokud výše investiční podpory 

převyšuje očekávanou kumulovanou výši podpory elektřiny od počátku dvanáctého 

kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek 

doby trvání práva na podporu elektřiny. Způsob stanovení očekávané výše celkové podpory 

stanoví prováděcí právní předpis.  

(5) Výrobce zvolí opatření proti nadměrné podpoře prostřednictvím systému operátora trhu 

do 30 dnů od doručení oznámení o výsledku sektorového šetření podle § 31 odst. 7. 

(6) Operátor trhu je povinen  

a) informovat Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) do 60 dnů od zveřejnění 

výsledku sektorového šetření o výrobcích, kteří zvolili opatření proti nadměrné podpoře,  
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b) v případě zvolení opatření podle odstavce 1 ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci 

zdroje elektřiny jako podporovaného zdroje elektřiny k počátku dvanáctého kalendářního roku 

následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, a neprodleně informovat 

povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny, 

c) stanovit snížení podpory a poskytovat sníženou podporu od počátku dvanáctého 

kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud 

výrobce zvolil opatření podle odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, 

pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny.  

(7) V případech, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupních cen, je povinně 

vykupující povinen od počátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl 

zdroj elektřiny uveden do provozu 

a) ukončit vyplácení podpory v případě zvolení opatření podle odstavce 1, 

b) vyplácet sníženou podporu v případě zvolení opatření podle odstavce 2. 

(8) Pokud výrobce zvolí opatření proti nadměrné podpoře, kontrola přiměřenosti podpory 

se neprovádí. V takovém případě platí, že podpora elektřiny je přiměřená. 

 

§ 33 

Kontrola přiměřenosti podpory 

 

(1) Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a výrobce elektřiny 

nevyužije postup podle § 32 a § 32a, Inspekce provede u výrobce kontrolu přiměřenosti 

podpory. Inspekce kontrolu zahájí nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění výsledku sektorového 

šetření. Při kontrole se postupuje podle kontrolního řádu.  

(2) Předmětem kontroly je prověření výše vnitřního výnosového procenta investic. 

Inspekce vychází při kontrole z výkazu předloženého výrobcem podle § 31 odst. 3 nebo 

předloženého v průběhu kontroly nebo z hodnot použitých podle odstavce 4 v případě, kdy 

výrobce podklady nepředložil. Výrobce má právo po zahájení kontroly aktualizovat a doplňovat 

údaje.  

(3) Seznam výrobců, kteří čerpali investiční podporu v souvislosti s uvedením zdroje 

elektřiny do provozu, a jejich výroben poskytne Inspekci ministerstvo. 

(4) Pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a v případě, že výrobce 

za období od uvedení zdroje elektřiny do provozu do ukončení kontroly přiměřenosti podpory 

nedoloží podklady pro výpočet vnitřního výnosového procenta, může inspekce použít pro 

výpočet hodnoty nákladů a výnosů stanovené prováděcím právním předpisem.  
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(5) V případě zjištění nadměrné podpory nebo rizika nadměrné podpory v budoucím 

období po zbývající dobu trvání práva na podporu se postupuje podle § 34. 

(6) Pokud výrobce prokáže, že získal podporu do výše podpor malého rozsahu podle § 30 

odst. 5, kontrola se dále neprovádí. 

(7) Protokol o kontrole obsahuje kromě náležitostí stanovených kontrolním řádem 

a) zjištění, zda došlo nebo nedošlo u zdroje elektřiny k nadměrné podpoře nebo zda existuje 

riziko vzniku nadměrné podpory v budoucím období,  

b) zjištění, že k nadměrné podpoře již došlo do konce desátého kalendářního roku po roce, ve 

kterém byla výrobna uvedena do provozu, a v jaké výši, nebo 

c) zjištění, že existuje riziko nadměrné podpory v období po desátém kalendářním roce po roce, 

ve kterém byla výrobna uvedena do provozu, a vyčíslení maximálního množství vyrobené 

elektřiny v MWh s nárokem na podporu v tomto období, tak aby k nadměrné podpoře nedošlo; 

maximální množství vyrobené elektřiny v MWh bude stanoveno s předpokladem 

rovnoměrného rozložení podpory po zbývající dobu podpory a za podmínky nepřekročení doby 

nároku na podporu stanovené v § 39. 

(8) Pokud není kontrolou přiměřenosti zjištěna nadměrná podpora nebo riziko nadměrné 

podpory, platí, že podpora je přiměřená. 

 

§ 34 

Rozhodování o nadměrné podpoře 

 

(1) Inspekce rozhodne v případě zjištění 

a) nadměrné podpory vyplývající již z poskytnuté podpory do konce desátého kalendářního 

roku po roku, ve kterém byla výroba uvedena do provozu o  

1. ukončení práva na podporu pro zdroj elektřiny k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí a  

2. o vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře 

poskytnuté výrobci,  

b) rizika nadměrné podpory vyplývající z podpory v období po desátém kalendářním roce po 

roce, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu o  

1. stanovení maximálního množství podporované elektřiny v MWh na období po desátém 

kalendářním roce po roce, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu po zbývající dobu trvání 

práva na podporu, 
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2. vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře 

poskytnuté výrobci, pokud v období do nabytí právní moci rozhodnutí již bylo dosaženo 

množství podporované elektřiny podle bodu 1. 

(2) Pokud se v řízení neprokáže, že došlo k nadměrné podpoře, nebo že existuje riziko 

nadměrné podpory, vydá o tom Inspekce rozhodnutí.  

(3) Inspekce zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí operátorovi trhu, příslušnému 

povinně vykupujícímu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

(4) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní cen povinně vykupující jsou po 

doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 1 povinni zastavit výplatu podpory, nebo 

omezit výplatu podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí. 

(5) Řízení o nadměrné podpoře zahajuje Inspekce z moci úřední, nebo na žádost výrobce. 

K řízení o nadměrné podpoře je v prvním stupni místně příslušný územní inspektorát, v jehož 

územní působnosti je umístěn zdroj elektřiny. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát. 

(6) Osobou oprávněnou z rozhodnutí o vrácení prostředků do státního rozpočtu je Česká 

republika, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

(7) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vyplacená podle rozhodnutí Inspekce v 

případě zjištění rizika nadměrné podpory vyplývající z čerpání podpory v budoucím období pro 

zbývající dobu trvání práva na podporu podle odstavce 1 písm. b), se považuje za přiměřenou. 

 

Díl 2 

Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny 

uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 

 

§ 35 

 

(1) K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se ustanovení § 30 až § 34 použijí 

obdobně, s výjimkou ustanovení o výši vnitřního výnosového procenta a ustanovení o 

provádění sektorového šetření pro zdroje elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 

MW.  

(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě 

zdroje elektřiny využívajícího jiné než obnovitelné zdroje a podpora elektřiny z druhotných 
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zdrojů je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic po dobu trvání práva na podporu 

nepřekročí hodnotu 6,3 %. 

(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MW. U zdroje elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nad 

5 MW se vždy provádí kontrola přiměřenosti podpory. 

Díl 3 

 

Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podpory tepla z 

obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a výroben tepla uvedených do provozu od 1. 

ledna 2016 

 

§ 36 

 

(1) Podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z obnovitelných zdrojů nelze kumulovat 

s jinou provozní podporou poskytovanou podle tohoto zákona.  

(2) Podporu elektřiny nebo podporu tepla podle tohoto zákona lze kumulovat s investiční 

podporou. Výše podpory elektřiny nebo podpory tepla se v takovém případě sníží o částku 

odpovídající výši investiční podpory, a to rovnoměrně po celou dobu trvání práva na podporu 

elektřiny nebo na podporu tepla; to neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje 

investiční náklady podporované výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Způsob a postup snížení 

výše podpory elektřiny nebo podpory tepla o výši investiční podpory a vymezení, kdy provozní 

podpora nezahrnuje investiční náklady do podporované výrobny elektřiny a výrobny tepla 

stanoví prováděcí právní předpis. Podporu elektřiny formou aukčního bonusu není možné 

kumulovat s investiční podporou. 

(3) Operátor trhu, v případě podle odstavce 2, je povinen  

a) zaevidovat v informačním systému operátora trhu sníženou výši podpory elektřiny nebo 

podpory tepla o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory 

formou zeleného bonusu i podpory formou výkupní ceny, 

b) hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny nebo podpory tepla o částku odpovídající 

výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu, 
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c) informovat o snížené výši podpory elektřiny o částku odpovídající výši poskytnuté investiční 

podpory povinně vykupujícího v případě podpory formou výkupní ceny. 

(4) Povinně vykupující, v případě podle odstavce 2, pokud se jedná o podporu formou 

výkupní ceny, je povinen hradit výrobci sníženou výši podpory elektřiny o částku odpovídající 

výši čerpané investiční podpory, která je evidována operátorem trhu podle odstavce 3 písm. a). 

______________ 

36) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis.“. 

128. V části první hlavě VII nadpis dílu 3 zní: 

„Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory 

biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do 

provozu od 1. ledna 2016“. 

129. V § 36 odst. 1 se za slova „ tepla z obnovitelných zdrojů“ vkládají slova „, udržovací 

podporu elektřiny, podporu modernizovaným výrobnám elektřiny, udržovací podporu tepla 

a podporu biometanu“. 

130. V § 36 odst. 2 se slova „nebo podporu tepla“ nahrazují slovy „, podporu tepla nebo 

podporu biometanu“, slova „nebo podpory tepla“ se nahrazují slovy „, podpory tepla nebo 

podpory biometanu“, slova „nebo výrobny tepla“ se nahrazují slovy „, výrobny tepla nebo 

výrobny biometanu“, slova „a výrobny tepla“ se nahrazují slovy „, výrobny tepla a výrobny 

biometanu“. 

131. V § 36 odst. 3 se slova „nebo podpory tepla“ nahrazují slovy „, podpory tepla nebo 

podpory biometanu“. 

132. V části první hlava VIII včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

„HLAVA VIII 

 

OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH A INFORMAČNÍ 

POVINNOST 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



37 
 

§ 37 

Omezení podpory ve zvláštních případech 

 

(1) Podpora elektřiny a podpora tepla se nevztahuje na elektřinu a teplo vyrobené  

a) výrobcem elektřiny a výrobcem tepla, který je ke dni registrace formy podpory v systému 

operátora trhu podnikatelem v obtížích, a to po dobu po kterou je na výrobce pohlíženo jako na 

podnikatele v obtížích; určení podnikatele v obtížích a způsob prokazování výrobcem stanoví 

prováděcí právní předpis, 

b) výrobcem elektřiny a výrobcem tepla, který má ke dni registrace formy podpory nebo její 

změny v systému operátora trhu neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné 

podpory vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise37), jímž byla podpora 

prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, a to po dobu, po kterou má výrobce 

neuhrazený dluh; způsob prokazování dluhu stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Podpora elektřiny se dále nevztahuje na elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny v 

období, kdy je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné 

hodinové ceny po dobu šesti a více po sobě následujících hodin.  

 

§ 38 

Informační povinnosti 

 

(1) Výrobce a výrobce tepla je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních nákladů 

spojených s uvedením výrobny do provozu nebo spojenou s modernizací výrobny elektřiny a 

výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, která mu byla poskytnuta, 

poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při 

registraci zvolené formy podpory. 

(2) Informace o výši podpory poskytnuté výrobci na elektřinu a teplo z výrobny, která 

převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 tisíc EUR, sděluje operátor trhu do informačního 

systému Evropské komise bez zbytečného odkladu způsobem a postupem stanoveným 

prováděcím právním předpisem.  

(3) Operátor trhu je povinen uchovávat informace, získané v souvislosti s evidencí pro 

účely výplaty podpory, po dobu 10 let od ukončení poskytování podpory. 

(4) Doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny, které je povinen 

výrobce a výrobce tepla uchovávat podle jiných právních předpisů23), je povinen uchovávat i 

po lhůtě stanovené těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto 
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zákona, a to po celou dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let a na vyžádání 

je předložit ministerstvu nebo Úřadu. Při změně vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce 

povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci doklady podle věty první nebo jejich kopie. 

(5) Výrobce a výrobce tepla, který používá pro výrobu elektřiny a výrobu tepla palivo z 

biomasy, biokapaliny nebo bioplynu je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém 

palivu po dobu 5 let a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, Ministerstvu zemědělství 

a operátorovi trhu. 

(6) Výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z 

bioplynu je povinen uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích 

biomasy, biokapalin a bioplynu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto 

dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, Ministerstvu 

zemědělství a operátorovi trhu. 

_______________ 

37) Sdělení Komise 2004/C 249/01 Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci 

nefinančních podniků v obtížích.“. 

133. V části první nadpis hlavy VIII zní: 

„DOBA PODPORY ELEKTŘINY, PODPORY TEPLA A PODPORY BIOMETANU, 

OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH A INFORMAČNÍ 

POVINNOST“. 

134. V § 37 se v návětí odstavce 1 slova „a podpora tepla“ nahrazují slovy „, podpora tepla 

a podpora biometanu“ a slova „a teplo vyrobené“ se nahrazují slovy „, teplo a biometan 

vyrobený“.  

135. V § 37 odst. 1 písm. a) a b) se slova „a výrobcem tepla“ se nahrazují slovy „, výrobcem 

tepla a výrobcem biometanu“. 

136. V § 38 odst. 1, 4 a 5 se slova „a výrobce tepla“ nahrazují slovy „, výrobce tepla a výrobce 

biometanu“. 

137. V § 38 odst. 2 se slova „a teplo“ nahrazují slovy „, teplo a biometan“. 

138. V § 38 odst. 5 se slova „a výrobu tepla“ nahrazují slovy „, tepla a biometanu“. 
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139. V § 38 odst. 6 a § 49 odst. 1 písm. f) se slova „nebo z bioplynu“ nahrazují slovy „z 

bioplynu nebo z biometanu“ a slova „a bioplynu“ se nahrazují slovy „bioplynu a 

biometanu“. 

140. Za § 38 se vkládá nový § 39, který zní: 

„§ 39 

Doba podpory elektřiny, tepla a biometanu 

 

(1) Právo na podporu elektřiny, s výjimkou podpory podle § 6a a § 6c, trvá, pokud 

nevyplývá z § 30 až 35 jinak, po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím 

právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do provozu u výroben elektřiny 

využívajících  

a) obnovitelné zdroje, 

b) kombinovanou výrobu elektřiny a tepla; přičemž doba životnosti u těchto výroben elektřiny 

může být stanovena také počtem provozních hodin a  

c) druhotné zdroje. 

(2) Právo na podporu tepla, s výjimkou podpory podle § 25a a právo na podporu biometanu 

trvá po dobu životnosti výrobny tepla a po dobu životnosti výrobny biometanu stanovené 

prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny tepla a výrobny 

biometanu do provozu.  

(3) Právo na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny vzniká 

provedením modernizace výrobny elektřiny a trvá po dobu životnosti stanovené prováděcím 

právním předpisem ve znění účinném ke dni provedení modernizace. 

(4) Právo na udržovací podporu elektřiny a na udržovací podporu tepla trvá minimálně tři 

kalendářní roky následující po roce, v němž výrobce uplatnil právo na udržovací podporu, 

pokud provozní náklady převyšují tržby za elektřinu a teplo nebo cena podporované biomasy 

převyšuje cenu tuhých fosilních paliv. 

(5) Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do 

provozu stanoví prováděcí právní předpis.“. 

141. V části první v nadpisu hlavy IX se za slova „ZDROJŮ A ELEKTŘINY Z 

VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA“ vkládají slova 

„A BIOMETANU“. 
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142. V nadpisu § 44 a § 45 se za slovo „tepla“ vkládají slova „a biometanu“. 

143. V § 44 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Záruka původu biometanu odpovídá hodnotě množství biometanu, které bylo 

výrobcem biometanu vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno do přepravní soustavy, 

distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu jiné výrobny plynu připojeného k distribuční 

nebo přepravní soustavě České republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti 

kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu biometanu. Záruka původu biometanu se 

může stát předmětem smluvního vztahu.“. 

144. V § 45 se na konci odstavce 1 doplňují včetně poznámky pod čarou č. 38 věty „Žádost 

o vydání záruky původu může výrobce elektřiny podat nejdříve po ukončení měsíčního 

finančního vypořádání odchylek podle jiného právního předpisu38) na elektřinu dodanou z 

výrobny elektřiny, pokud je registrována v systému operátora trhu podle jiného právního 

předpisu34). Operátor trhu vydá záruku původu na základě žádosti výrobce elektřiny na jeho 

účet vedený v evidenci záruk původu, a to do 30 dnů od předložení této žádosti. 

__________ 

38) Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.“. 

145. V § 45 odst. 1 se za větu první vkládá věta „V případě biometanu vyrobeného výrobcem 

biometanu, který uplatňuje podporu biometanu podle tohoto zákona, je záruka původu 

biometanu vydána na účet vedený ministerstvem. Pokud výrobce biometanu neuplatňuje 

podporu biometanu, vydá operátor trhu záruky původu přímo výrobci biometanu na jeho 

žádost.“.    

146. V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Záruka původu biometanu je platná po 

dobu 12 kalendářních měsíců od data výroby odpovídajícího biometanu, pokud do té doby 

nedojde k jejímu uplatnění.“. 

147.  V § 45 odst. 3 se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „, výrobce biometanu, ministerstva,“ a 

za slova „s elektřinou“ se vkládají slova „nebo obchodníka s plynem“. 

148. V § 45 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 
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„b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, distribuční 

soustavy nebo těžebního plynovodu připojeného k přepravní nebo distribuční soustavě České 

republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo v celých násobcích,“. 

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 

149. V § 45 odst. 4 písm. c) se slova „mezi výrobci elektřiny nebo“ nahrazují slovy „mezi 

výrobci elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem,“ za slova „s elektřinou“ se vkládají 

slova „nebo obchodníky s plynem“ a slova „a výrobci elektřiny nebo“ se nahrazují slovy „a 

výrobci elektřiny, výrobci biometanu,“. 

150. V § 45 odst. 4 písm. d) se slovo „vyrobené“ nahrazuje slovy „nebo biometanu 

vyrobených“ a slovo „dodané“ se nahrazuje slovem „dodaných“. 

151. V § 45 odst. 6 a 7 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „tepla“ se vkládají slova 

„nebo výrobce biometanu“. 

152. V § 45 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo biometanu“. 

153. V § 48 se za slovo „odvodu“ vkládají slova „a kontroly přiměřenosti podpory“. 

154. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Kontrolu přiměřenosti podpory provádí Inspekce.“. 

155. V § 49 odstavec 1 zní: 

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) jako výrobce  

1. nezaregistruje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory nebo její změnu,  

2. neoznámí skutečnost podle § 11 odst. 3, 

3. neuhradí zápornou hodinovou cenu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 4, 

4. neuhradí rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční cenou operátorovi trhu podle  

§11 odst. 8, 

5. nezměří vyrobenou elektřinu podle § 11a odst. 1, 

6. elektřiny z obnovitelného zdroje uplatňující podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného 

bonusu na elektřinu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy 

nebo přenosové soustavy nezměří vyrobenou elektřinu v souladu s § 11a odst. 2, 
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7. elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nezměří hodnoty v souladu 

s § 11a odst. 3, 

8. neudržuje nebo neprovozuje měřící zařízení nebo neoprávněně zasahuje do měřícího 

zařízení, jeho součásti nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci, 

9. využívající podpory elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nepředá elektronickou 

formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje 

podle § 11a odst. 7, 

10. využívající podpory elektřiny formou výkupních cen nepředá elektronickou formou 

operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje o výrobě elektřiny v souladu s § 11a odst. 8,  

11. neposkytne ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé informace potřebné k provedení 

sektorového šetření,  

12. nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z 

veřejných prostředků podle § 38 odst. 1, 

13. neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny po stanovenou 

dobu nebo je na vyžádání nepředloží, 

14. používající pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu neuchová 

úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo na 

vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 38 odst. 5, nebo 

15. elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny žádající o vydání záruky původu nepředá elektronickou formou operátorovi trhu 

úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu nebo údaje sloužící k jejich 

ověření nebo na vyžádání operátora trhu nezajistí ověření hodnot nebo nezbytných údajů k 

vydání záruky původu,  

b) jako výrobce tepla  

1. nezaregistruje v systému operátora trhu provozní podporu tepla,  

2. nedoloží splnění kritérií udržitelnosti biokapalin poskytovateli dotace ve stanovené lhůtě 

podle § 25 odst. 4, 

3. nezajistí měření v souladu s § 27 odst. 3, 

4. nezaregistruje místo předání vyrobeného tepla nebo užitečného tepla v systému operátora 

trhu v souladu s § 27 odst. 4 nebo nezaregistruje změny v těchto údajích, 

5. nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty 

dodaného tepla nebo užitečného tepla v souladu § 27 odst. 5 nebo na vyžádání operátora 

trhu nepředá doplňující informace týkajících se předávaných naměřených hodnot, 
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6. neudržuje nebo neprovozuje meřidlo nebo neoprávněně zasahuje do měřícího zařízení, jeho 

součástí nebo příslušenství nebo do zajištění proti neoprávněné manipulaci, 

7. nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z 

veřejných prostředků podle § 38 odst. 1,  

8. neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny po stanovenou dobu 

nebo je na vyžádání nepředloží, nebo 

9. používající pro výrobu tepla palivo z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu neuchová úplné a 

pravdivé dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo na vyžádání 

tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 38 odst. 5, 

c) jako vykupující 

1. nepřevezme odpovědnost za odchylku podle § 9 odst. 2, nebo 

2. v rozporu s § 11 odst. 5 neinformuje ve stanovených případech výrobce,  

d) jako povinně vykupující  

1. nevykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, 

vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek 

podle § 11 a 12 nebo nenese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny 

elektřiny,  

2. v rozporu s § 11 odst. 4 nebo 5 neinformuje ve stanovených případech výrobce, 

3. v rozporu s § 11 odst. 6 neuhradí operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou a výkupní cenou 

stanovenou Úřadem, 

4. v rozporu s § 32a odst. 7 neukončí vyplácení podpory nebo nevyplácí sníženou výši podpory, 

5. nezastaví nebo neomezí výplatu podpory podle § 34 odst. 4, nebo 

6. v rozporu s § 36 odst. 4 nehradí výrobci sníženou výši podpory elektřiny 

e) jako výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z 

bioplynu v rozporu s § 38 odst. 6 neuchová úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o 

použitých druzích biomasy, biokapalin a bioplynu a o způsobu jejich využití pro výrobu 

paliv, po stanovenou dobu nebo na vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní, 

f) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy  

1. přednostně nepřipojí k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z 

podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny podle § 7 odst. 

1,  

2. neposkytne informace podle § 7 odst. 2, 

3. v rozporu s § 7 odst. 4 nezaregistruje předávací místo výrobny elektřiny v systému operátora 

trhu nebo nezaregistruje změny údajů, 
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4. nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé hodnoty podle § 11a odst. 

9, nebo 

5. nevyúčtuje nebo neuhradí operátorovi trhu složku ceny služby distribuční soustavy a složku 

ceny služby přenosové soustavy v souladu s § 13 odst. 1, 

g) jako plátce odvodu  

1. nesrazí nebo nevybere odvod ze základu odvodu, nebo 

2. neodvede odvod ze základu nebo nepodá vyúčtování odvodu ve stanovené lhůtě podle § 20 

odst. 2, 

h) jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 27 odst. 1 nevykupuje teplo 

vyrobené z obnovitelných zdrojů nebo neumožní připojení výrobny tepla k rozvodnému 

tepelnému zařízení, 

i) jako držitel účtu neuhradí operátorovi trhu cenu za úkony podle § 45 odst. 10, 

j) jako operátor trhu  

1. v rozporu s § 9 odst. 3 nebo § 26 odst. 6 neuhradí výrobci nebo výrobci tepla zelený bonus, 

2. neuhradí rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně 

vykupujícího v souladu s § 13 odst. 2, 

3. nepředá ministerstvu kontaktní údaje výrobců v souladu s § 31 odst. 7, 

4. neinformuje Inspekci ve stanovené lhůtě o výrobcích, který zvolili opatření proti nadměrné 

podpoře,  

5. v rozporu s § 32a odst. 6 písm. b) neukončil vyplácení podpory nebo nezrušil registraci zdroje 

elektřiny ve stanovené lhůtě nebo neinformoval povinně vykupujícího, 

6. v rozporu s § 32a odst. 6 písm. c) nestanovil snížení podpory nebo neposkytoval sníženou 

výši podpory ve stanovené lhůtě nebo neinformoval povinně vykupujícího,  

7. nezastaví nebo neomezí výplatu podpory podle § 34 odst. 4, 

8. nezaeviduje sníženou výši podpory podle § 36 odst. 3 písm. a),  

9. nehradí výrobci nebo výrobci tepla sníženou výši podpory podle § 36 odst. 3 písm. b), 

10. neinformuje povinně vykupujícího o snížené výši podpory podle § 36 odst. 3 písm. c), 

11. nesdělí informace podle § 38 odst. 2 do informačního systému Evropské komise ve 

stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem, 

12. neuchová informace podle § 38 odst. 3 po stanovenou dobu, 

13. nevydá záruku původu podle § 45 odst. 1 ve stanovené lhůtě, 

14. neprovozuje evidenci záruk původu elektronickým způsobem podle § 45 odst. 4, nebo 

15. v rozporu s § 45 odst. 5 nezveřejní pravidla pro evidenci záruk původu nebo neumožní 

přístup do evidence záruk původu způsobem umožňující dálkový přístup.“. 
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156. V § 49 odst. 1 písm. a) bodu 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“. 

157. V § 49 odst. 1 písm. a) bodu 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“. 

158. V § 49 odst. 1 písm. b) bodu 5 se za číslo „5“ vkládá text „písm. a)“. 

159. V § 49 odst. 1 písm. b) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní: 

„6. používající pro výrobu tepla společného spalování obnovitelného zdroje a 

neobnovitelného zdroje nevykazuje údaje podle § 27 odst. 5 písm. b),“. 

Dosavadní body 6 až 9 se označují jako body 7 až 10. 

160. V § 49 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) jako výrobce biometanu 

1. v rozporu s § 27d odst. 3 nezaregistruje předávací místo výrobny biometanu v systému 

operátora trhu nebo nezaregistruje změny těchto údajů, 

2. nezaregistuje v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan, 

3. nezajistí měření v souladu s § 27e odst. 1, 

4. nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty a další 

údaje podle § 27e odst. 2, 

5. nesdělí operátorovi trhu výši investičních nákladů nebo výši nevratné investiční podpory z 

veřejných prostředků podle § 38 odst. 1, 

6. neuchová doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny po stanovenou dobu 

nebo je na vyžádání nepředloží, 

7. používající pro výrobu biometanu palivo z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu neuchová 

úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém palivu po stanovenou dobu nebo na 

vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 38 odst. 5, nebo 

8. žádající o vydání záruky původu nepředá elektronickou formou operátorovi trhu úplné a 

pravdivé informace nutné k vydání záruky původu nebo údaje sloužící k jejich ověření nebo 

na vyžádání operátora trhu nezajistí ověření hodnot nebo nezbytných údajů k vydání záruky 

původu,“. 

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k). 

161.  V § 49 odst. 1 písm. d) bodu 1 se za text „odst. 2“ vkládají slova „nebo § 27b odst. 3“. 
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162. V § 49 odst. 1 písm. g) bodu 4 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“. 

163. V § 49 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 

„h) jako provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný 

výrobce plynu 

1. přednostně nepřipojí výrobnu biometanu k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo 

těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu v souladu s § 27d odst. 1, nebo 

2. neposkytne informace podle § 27d odst. 2,“. 

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l). 

164. V § 49 odst. 1 písm. l) se vkládá nový bod 1, který zní: 

„1. nezveřejní způsobem umožňující dálkový přístup informace v souladu s § 3a odst. 1,“. 

Dosavadní body 1 až 15 se označují jako body 2 až 16. 

165. V § 49 odst. 1 písm. l) bodu 2 se číslo „6“ nahrazuje slovy „3 nebo § 27b odst. 4“ a slova 

„nebo výrobci tepla“ se nahrazují slovy „, výrobci tepla nebo výrobci biometanu“. 

166. V § 49 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní: 

„3. v rozporu s § 9a odst. 2 neuhradí aukční bonus,“. 

Dosavadní body 3 až 16 se označují jako body 4 až 17. 

167. V § 49 odst. 1 písm. l) bodu 11 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „tepla“ se 

vkládají slova „nebo výrobci biometanu“. 

168. V § 51 odst. 1 a 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „výrobce tepla“ se 

vkládají slova „nebo výrobce biometanu“.  

169. V § 51 odst. 1 se slova „v souvislosti se spácháním přestupku podle tohoto zákona“ 

nahrazují slovy „nebo podpory biometanu v případech, kdy na podporu nevzniklo právo 

podle tohoto zákona nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny, provozní podpory tepla nebo 

podpory biometanu v nesprávné výši“ a za slova „podporu tepla“ se vkládají slova „nebo 

podporu biometanu“. 

170. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: 
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„§ 51a 

Vztah k rozpočtovým pravidlům 

 

 Na poskytování podpory a úpravu práv a povinností výrobce a povinně vykupujícího 

podle tohoto zákona se zákon o rozpočtových pravidlech nepoužije.“. 

171. V § 52 odst. 2 se slova „, nebo povinnosti vrácení neoprávněně čerpané podpory podle 

§ 51“ zrušují. 

172. V § 52 odst. 1 se slova „a podpory tepla“ nahrazují slovy „, podpory tepla a podpory 

biometanu“.  

173. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmena r) doplňují slova „a způsob výpočtu množství 

elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích 

transformátorech“. 

174. V § 53 odst. 1 písmeno s) zní: 

„s) vzor výkazů pro sektorové šetření, způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic 

a způsob hodnocení údajů z výkazů získaných od výrobců v rámci sektorového šetření,“. 

175. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňují písmena t) až z), které znějí: 

„t) stanovení skupiny zdrojů elektřiny pro rozdělení do sektorů v rámci sektorového šetření, 

u) hodnoty nákladů a výnosů pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a 

hodnoty nákladů a výnosů pro případy, že výrobce za období od uvedení zdroje elektřiny do 

provozu do provedení kontroly přiměřenosti podpory nedoloží podklady pro výpočet vnitřního 

výnosového procenta, 

v) způsob a postup snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů 

nebo podpory tepla z obnovitelných zdrojů o částku odpovídající výši čerpané investiční 

podpory, 

w) způsob stanovení odhadu celkově čerpané podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů od 

počátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu po zbytek doby 

trvání práva na podporu elektřiny, v případě souběhu s investiční podporou, 

x) způsob určení podnikatele v obtížích a prokazování této skutečnosti,  
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y) způsob prokazování dluhu vniklého na základě příkazu k vrácení veřejné podpory 

vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za 

protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 

z) způsob snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených 

do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů.“. 

176. V § 53 odst. 1 písm. a) se slova „a tepla z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „, tepla 

z obnovitelných zdrojů a biometanu“. 

177. V § 53 odst. 1 písm. c) se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „tepla“ a slova „nebo 

druhotného zdroje“ se zrušují. 

178. V § 53 odst. 1 písm. d) se slovo „elektřiny“ nahrazuje slovem „tepla“ a slova „a 

druhotného zdroje“ se zrušují. 

179. V § 53 odst. 1 písm. e) se slova „a tepla z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „, tepla 

z obnovitelných zdrojů a biometanu“.  

180. V § 53 odst. 1 písm. f) se slova „a elektřiny“ nahrazují slovem „, elektřiny“ a za slova 

„a tepla“ se vkládají slova „a z biometanu“. 

181. V § 53 odst. 1 písm. j) se slova „a biokapalin“ nahrazují slovy „, biokapalin a 

biometanu“. 

182. V § 53 odst. 1 písm. n) se slova „v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4“ nahrazují 

slovy „a dalších údajů“, slova „v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3“ a slova „v 

případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a dalších údajů“ se zrušují. 

183. V § 53 odst. 1 písm. p) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „, výrobny tepla a výrobny 

biometanu“ a slova „a způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu“ se zrušují. 

184. V § 53 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 

„s) způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak 

vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených 

hodnot biometanu,“. 
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Dosavadní písmena s) až z) se označují jako písmena t) až aa). 

185. V § 53 odst. 1 písm. w) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „tepla 

z obnovitelných zdrojů“ se vkládají slova „nebo podpory biometanu“. 

186. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena bb) a cc), 

která znějí: 

„bb) požadavky na modernizaci výroben elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů 

energie a způsob a postup provedení modernizace výrobny, 

cc) způsob a postup stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny 

před provedením úpravy zařízení výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z biomasy nebo 

bioplynu.“. 

187. V § 53 odst. 2 písm. a) se text „odst. 4“ zrušuje. 

188. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slova „elektřiny“ vkládají slova „, výroben tepla a výroben 

biometanu“ a slova „a dobu životnosti výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených v § 

24 odst. 4“ se nahrazují slovy „a dobu životnosti modernizované výrobny elektřiny“. 

189. V § 53 odst. 2 písm. f) se za slovo „tepla“ vkládají slova „a provozní podpory 

biometanu“. 

190. V § 53 odst. 2 písm. g) se za slova „výkupní cenou“ vkládají slova „nebo referenční 

cenou“. 

191. V § 53 odst. 2 písm. h) se za slovo „elektřinu,“ vkládají slova „aukčního bonusu pro 

obnovitelné zdroje, aukčního bonusu pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla a pro druhotné zdroje,“. 

192. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), 

která znějí:  

„l) cenu a druhy biomasy a cenu a druhy fosilních paliv ke stanovení podpory pro udržení 

výrobny elektřiny a výrobny tepla v provozu, 

m) způsob stanovení rozdílu mezi provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla ke 

stanovení podpory pro udržení výrobny elektřiny a výrobny tepla v provozu.“. 
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193. V § 53 se odstavec 3 zrušuje.  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben 

elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do nabytí 

účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny po dobu 15 let od uvedení výrobny 

elektřiny do provozu.  

2. Výrobce nebo výrobce tepla, který uvedl výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do 

provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit povinnosti podle § 38 odst. 1 

zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 

do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 

1. ledna 2006 do 31. prosince 2008 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Kontrolu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

souběhu s jinou provozní podporou u zdrojů elektřiny v sektoru, ve kterém bylo zjištěno riziko 

nadměrné podpory a souběhu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory 

zahájí Inspekce nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření.   

4.  Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se nevztahují na výrobu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých 

byla poprvé registrována forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 37 odst. 2 tohoto 

zákona se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do 

provozu do 31. prosince 2015. 

5. Pro elektřinu nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla uvedené do provozu 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona vzniklo právo na podporu, toto právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 

165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto 

zákona o přiměřenosti podpory elektřiny a tepla tímto nejsou dotčena. 
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6. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na 

výběr formy podpory i po nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí v případě podpory elektřiny 

vyráběné ve výrobně elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 

500 kW uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu zelenými 

bonusy. 

7. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. d) tohoto zákona se nevztahuje na 

výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny 

a výrobnách tepla uvedených do provozu do 31. prosince 2012. 

8. Pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní 

podporou tepla za poslední čtvrtletí roku předcházejícího nabytí účinnosti tohoto zákona se 

použije ustanovení § 29 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

9. Ustanovení § 38 odst. 2 tohoto zákona se nevztahuje na výrobny elektřiny a výrobny 

tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené 

do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí operátor trhu informaci o výši 

podpory poskytnuté výrobci na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání 

nároku na podporu 500 tisíc EUR do informačního systému Evropské komise nejpozději do 

dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

10. První nařízení podle § 3 tohoto zákona vydá vláda nejpozději 4 měsíce po vyhlášení 

tohoto zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna energetického zákona 

Čl. III 

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. 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., zákona  
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č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 

Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona 152/2017 

Sb., zákona 183/2017 Sb. a zákona 225/2017 Sb. se mění takto: 

1. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o 

zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.“ zrušuje a doplňují se věty „Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění 

bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. Nařízení 

Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě 

harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn.“. 

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) podnikem ve skupině podnik, který má právo kontroly nad jiným podnikem nebo který je 

kontrolován jiným podnikem.“. 

3. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „přípojek“ vkládají slova „a akumulačních 

zařízení“. 

4. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 6 se za slovo „přenosové“ vkládá slovo „soustavě“ a za slovo 

„zákazníka“ se vkládají slova „, v němž dochází ke spotřebě elektřiny“. 

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 8 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „které jsou 

určeny“ se nahrazují slovy „která jsou určena“ a na konci textu tohoto bodu se doplňují 

slova „, nebo k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy bez dodávky regulační 

energie“. 

6. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 10 se za slovo „techniky“ vkládají slova „a akumulačních 

zařízení ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy“. 

7. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují body 22 až 27, které znějí: 

„22. agregátorem fyzická nebo právnická osoba, která sdružuje zatížení nebo vyrobenou 

elektřinu od více zákazníků nebo výrobců elektřiny za účelem účasti na trhu s elektřinou, 

trhu s podpůrnými službami nebo pro řízení odchylek, 

23. místem připojení místo v přenosové soustavě nebo v distribuční soustavě, ve kterém je 

připojeno odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava, a to přímo, 

prostřednictvím elektrické přípojky, společné domovní instalace nebo prostřednictvím 

elektrické přípojky a společné domovní instalace, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



53 
 

24. předávacím místem místo předání a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou nebo 

distribuční soustavou a odběrným místem, výrobnou elektřiny nebo distribuční soustavou 

prostřednictvím jednoho nebo více míst připojení na jedné napěťové hladině jednoho 

provozovatele soustavy, místa připojení záložních napájení na jedné napěťové hladině se 

považují za samostatné předávací místo; v případě odběrného místa připojeného 

prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a 

společné domovní instalace se za předávací místo považuje místo, kde je umístěno měřicí 

zařízení, 

25. akumulačním zařízením zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele 

distribuční soustavy, výrobce elektřiny nebo odběrné zařízení zákazníka sloužící k ukládání 

elektřiny, 

26. ukládáním elektřiny ukládání elektřiny akumulačním zařízením do formy energie, která 

může být uložena a následně přímo použita nebo převedena na elektřinu nebo jinou formu 

energie a použita v pozdější okamžik, nežli v okamžik, kdy byla vyrobena, 

27. inteligentním měřicím systémem elektronický systém schopný měřit spotřebu energie 

nebo množství elektřiny dodané do sítě, poskytující více informací než běžný elektroměr a 

schopný vysílat a přijímat údaje pro účely informování, sledování a kontroly za použití 

určité formy elektronické komunikace,“. 

8. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 9 se slovo „degazační“ nahrazuje slovy „karbonský plyn“ a za 

slovo „směsi“ se vkládají slova „, bez ohledu na jejich skupenství“. 

9. V § 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují body 31 a 32, které včetně poznámky pod 

čarou č. 21 znějí: 

„31. mezinárodní pomocí v krizových situacích v plynárenství situace, kdy Česká republika 

přijímá nebo poskytuje solidární opatření dle článku 13 přímo použitelného předpisu 

Evropské unie21), 

32. službou přeshraničního využití zásobníku plynu, využití zásobníku plynu k předání 

plynu mezi plynárenskou soustavou České republiky a zahraniční plynárenskou soustavou 

bez použití přepravní soustavy, 

_____________ 

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o 

opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.“. 

CELEX 32017R1938 

10. V § 3 odst. 4 písm. a) se slovo „biometanu,“ zrušuje. 

11. V § 3 se odstavec 6 zrušuje. 
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12. V § 5 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „U obchodu s elektřinou, obchodu s plynem 

nebo u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny elektřiny 

20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.“. 

13. V § 5 odst. 9 se za slova za slova „připojení výrobny elektřiny“ se vkládají slova „nebo 

výrobny plynu“. 

14. V § 8 se odstavec 8 zrušuje. 

15. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Seznam držitelů licencí 

(1) Seznam držitelů licencí je informačním systémem veřejné správy vedeným v 

elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje podle § 8 odst. 2. Za tím účelem jsou 

přebírány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů. Správcem a 

provozovatelem seznamu držitelů licencí je Energetický regulační úřad. 

(2) Seznam držitelů licencí je veřejným informačním systémem veřejné správy v části 

tvořené údaji podle § 8 odst. 2, pokud není dále stanoveno jinak. Seznam držitelů licencí je 

neveřejným informačním systémem veřejné správy v části tvořené 

a) rodnými čísly, 

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

tyto údaje převedeny z veřejné části do části neveřejné. 

(3) V seznamu držitelů licencí jsou obdobně evidovány rovněž osoby, kterým bylo uznáno 

oprávnění podnikat podle § 7a.“. 

16. V § 9 odst. 1 se věty druhá, třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Povinnost předložit doklady 

a požádat o změnu podle předchozí věty se nevztahuje na změny již zapsané v základních 

registrech. Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, 

provozovatel distribuční soustavy a držitel licence na rozvod tepelné energie splní svou 

povinnost podle věty první, pokud oznámí změny zařízení provozovaných na území 

vymezeném licencí za uplynulý kalendářní rok  souhrnně do 30. dubna každého roku a 

požádá o změnu rozhodnutí o udělení licence; splnění technických předpokladů podle § 5 

odst. 7 a existenci vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení lze doložit 

čestným prohlášením.“. 

17. V § 9 odst. 6 se text „odst. 2“ nahrazuje textem „odst. 1 písm. c)“. 
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18. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo o změnu právní formy 

právnické osoby“. 

19. V § 10 odst. 3 písm. b) se slova „nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 

držitele licence nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,“ zrušují. 

20. V § 10 odst. 10 se slova „Do doby vydání“ nahrazují slovy „Do nabytí právní moci“, slovo 

„Vydáním“ se nahrazuje slovy „Nabytím právní moci“ a slovo „či“ se nahrazuje slovem 

„nebo“. 

21. V § 10 odst. 11 se slova „doby vydání“ nahrazují slovy „nabytí právní moci“ a slovo 

„Vydáním“ se nahrazuje slovy „Nabytím právní moci“. 

22. V § 10b odst. 5 se slova „do vydání rozhodnutí“ zrušují. 

23. V § 11a odst. 3 se za slova „ve lhůtě“ vkládají slova „od uzavření smlouvy“. 

24. V § 11a odst. 5 se za slovo „data“ vkládá slovo „účinnosti“. 

25. V § 11a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Odstoupení od smlouvy podle odstavce 5 

doručené držiteli licence nejpozději desátý den před koncem kalendářního měsíce je účinné 

k poslednímu dni tohoto kalendářního měsíce, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti 

odstoupení.“. 

26. V § 11a se odstavec 7 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8. 

27. V § 11a se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 11, které znějí: 

„(7) V případě, že držitel licence uzavřel se zákazníkem v postavení spotřebitele smlouvu 

o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu na dobu určitou, jejíž celková doba trvání přesahuje 36 měsíců od účinnosti smlouvy, 

považuje se taková smlouva po uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 

(8) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s 

držitelem licence na dobu určitou, ve které je sjednáno automatické prodloužení závazku ze 

smlouvy, je zákazník v postavení spotřebitele oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli do 

patnáctého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí 

sjednané doby trvání smlouvy. 

(9) V případě, že je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavírána, aniž by zákazníkovi v postavení 

spotřebitele bylo poskytnuto její písemné vyhotovení, je držitel licence na výrobu elektřiny, 

výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem povinen bezodkladně po uzavření 

smlouvy poskytnout zákazníkovi písemné vyhotovení smlouvy. Je-li smlouva uzavřena 
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distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, lhůta pro odstoupení od 

smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy zákazníkovi. 

(10) Na žádost zákazníka v postavení spotřebitele je držitel licence na výrobu elektřiny, 

výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem povinen poskytnout zákazníkovi 

obsah smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny nebo plynu. 

(11) Držitel licence nese odpovědnost za právní jednání třetí osoby ve vztahu k zákazníkovi 

v postavení spotřebitele směřující k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce 

elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu 

s držitelem licence.“. 

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 12 a 13. 

28. V § 12 odst. 4 se slovo „prodloužit“ nahrazuje slovem „změnit“. 

29. V § 12a odst. 2 se za slovo „oprávnění“ vkládají slova „nebo možnost dodávat elektřinu 

nebo plyn nebo nesplňuje povinnost zajistit v odběrném místě zákazníka odpovědnost za 

odchylku, pokud na něj byla tato odpovědnost přenesena,“, za slovo „místa“ se vkládají 

slova „a předávacích míst“ a slova „v němž nikdo neodpovídá za odchylku,“ se zrušují. 

30. V § 12a odst. 8 se za slovo „instance“ vkládají slova „zákazníkovi zaniká smlouva, jejímž 

předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu s původním dodavatelem zákazníka, a“ a na 

konci tohoto odstavce se doplňují věty „Původní dodavatel je povinen do 15 kalendářních 

dnů ode dne zániku závazku provést bezplatně mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny 

nebo plynu. Původní dodavatel je dále povinen do 30 kalendářních dnů ode dne zániku 

závazku vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami zákazníka na dodávku elektřiny nebo 

plynu a cenou za zákazníkem odebranou elektřinu nebo plyn v zúčtovacím období.“. 

31. V § 16 se na konci písmene d) doplňuje nový bod 13, který zní: 

„13. opatřeních k řešení nedostatku výrobních kapacit v České republice,“. 

32. V § 16 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmena j) až z) se označují jako písmena i) až y). 

33. V § 16 písm. l) se slova „závazné stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“. 

34. V § 16 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) až cc), která 

znějí: 

„z) vykonává působnost členského státu při mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



57 
 

aa) přijímá nebo podává sousedním státům žádosti o mezinárodní pomoc v krizových situacích 

v plynárenství, 

bb) přejímá nebo předává sousedním státům a účastníkům trhu s plynem plyn poskytnutý při 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství; toto není považováno za obchod 

s plynem, 

cc) vydává pokyn provozovateli přenosové soustavy k vytvoření strategické rezervy zdrojů.“. 

CELEX 32017R1938 

35. V § 17 odst. 6 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a přímo použitelných předpisů 

Evropské unie“. 

36. V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy a o způsobu 

jeho využívání.“. 

37. V § 17 odst. 7 se na konci písmene e) doplňuje bod 3, který zní: 

„3. spory o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a 

služeb v elektroenergetice nebo plynárenství,“. 

38. V § 17 odst. 7 písm. i) se slova „; schválení desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy 

nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy je podmíněno závazným stanoviskem 

ministerstva“ zrušují. 

39. V § 17 odst. 7 písm. j) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „v postavení spotřebitele“. 

40. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která 

znějí: 

„t) rozhoduje spory týkající se činností v ochranných pásmech energetických zařízení, 

u) rozhoduje spory týkající se přeložek energetických zařízení, 

v) schvaluje provozování akumulačního zařízení provozovatelem přenosové soustavy a 

provozovatelem distribuční soustavy v případech podle § 24 odst. 11 písm. b) a c) a § 25 odst. 

13 písm. b) a c.“. 

41. V § 17 odst. 9 se slovo „zejména“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „a 

metodiku cenové regulace“. 

42. V § 17 odstavce 11 a 12 včetně poznámky pod čarou č. 47 znějí: 

„(11) Energetický regulační úřad reguluje cenu služby přenosové soustavy, cenu služby 

distribuční soustavy v elektroenergetice, cenu za činnost povinně vykupujícího47), cenu služby 

přepravy plynu, cenu služby distribuční soustavy v plynárenství, doplatek ceny služby přepravy 

plynu v případě využití služby přeshraničního využití zásobníku plynu, cenu za činnosti 

operátora trhu, cenu dodavatele poslední instance v elektroenergetice a v plynárenství, ceny za 
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související službu v elektroenergetice, související službu v plynárenství, a ceny elektřiny a 

plynu dodavatele poslední instance a cenu tepelné energie. Energetický regulační úřad je 

oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby 

ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. 

(12) Energetický regulační úřad může kromě regulace cen podle odstavce 11 rozhodnout 

o regulaci cen dalších činností v elektroenergetice a v plynárenství, jestliže je to nezbytné k 

zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační nebo plynárenské soustavy, zajištění 

nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační nebo plynárenské soustavy nebo je-

li trh s elektřinou nebo trh s plynem ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo 

vyžaduje-li to mimořádná tržní situace na těchto trzích, a to jen v nezbytném rozsahu a po dobu, 

dokud trvají takové podmínky pro regulaci cen dalších činností. 

_____________ 

47) § 2 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

43. V § 17b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Člen Rady může být jmenován opakovaně, 

nejvíce však celkem na deset let.“. 

44. V § 17b odst. 3 písm. c) se za slovo „teplem“ vkládají slova „, činnost akademického 

pracovníka48)“. 

Poznámka pod čarou č. 48 zní: „48) § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

45. V § 17b odstavec 7 zní: 

„(7) Člena Rady vláda odvolá, pokud se dopustil závažného pochybení, v případě, že narušil 

závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického regulačního úřadu, zejména 

tím, že porušil ustanovení odstavce 6 a § 17 odst. 3 anebo v případě nemoci znemožňujícího 

mu vykonávání funkci člena Rady po dobu delší než 6 měsíců, nebo nevykonává-li svou funkci 

po dobu delší než 6 měsíců. Oznámení o odvolání z funkce člena Rady, včetně odůvodnění, 

doručí vláda odvolanému bez zbytečného odkladu a v den zániku jeho funkce je zveřejní 

Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda na návrh ministra 

průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající část funkčního 
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období odvolaného člena Rady; pokud odvolaným členem Rady je předseda Rady, vláda na 

návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje předsedu Rady.“. 

46. V § 17b odst. 10 písm. a) bodě 2 se slova „návrh rozpočtu“ nahrazují slovem „rozpočet“. 

47. V § 17b odst. 10 písm. a) body 5 až 7 znějí: 

„5. prováděcí právní předpisy, 

6. metodiku cenové regulace, 

7. cenová rozhodnutí,“. 

48. V § 17b odst. 10 se na konci písmene a) doplňuje bod 8, který zní: 

„8. výkladová stanoviska Energetického regulačního úřadu,“. 

49. V § 17b odst. 10 písm. c) se za slovo „jmenuje“ vkládají slova „a odvolává“. 

50. V § 17b se odstavec 11 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako odstavce 11 až 13. 

51. V § 17b odst. 12 se věta druhá nahrazuje větou „Člen Rady má nárok na plat a náhradu 

výdajů jako člen Nejvyššího kontrolního úřadu a nárok na naturální plnění jako prezident 

Nejvyššího kontrolního úřadu.“, slova „Předseda a další členové“ se nahrazují slovem 

„Člen“, slovo „mají“ se nahrazuje slovem „má“, slovo „jim“ se nahrazuje slovem „mu“ a 

slova „předseda nebo“ se zrušují. 

52. V § 17d odst. 2 se slova „však 2,50 Kč“ nahrazují částkou „3,60 Kč“ a slova „odebírajícího 

elektřinu“ zrušují. 

53. V § 17d odst. 3 se částka „však 1,40 Kč“ nahrazuje částkou „2 Kč“, slovo „spotřebovaného“ 

se zrušuje a na konci tohoto odstavce se doplňují slova „spotřebovaného v České republice 

a dodaného plynárenskou soustavou“. 

54. V § 17d odst. 4 se slovo „násobek“ nahrazuje slovem „dvanáctinásobek“, slova 

„odebírajících elektřinu pro odvětví elektroenergetiky“ se nahrazují slovy „v 

elektroenergetice“, slova „celkové spotřeby“ se nahrazují slovy „celkového množství“, 

slova „pro odvětví plynárenství“ se nahrazují slovy „spotřebovaného v České republice a 

dodaného plynárenskou soustavou“ a slova „, za kterou účastníci trhu s elektřinou a 

účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora 

trhu“ se zrušují. 

55. V § 17d odst. 5 se slova „odebírajících elektřinu“ nahrazují slovy „v elektroenergetice“. 

56. V § 17d odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

57. V § 17e se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) metodiku cenové regulace“. 

58. V § 17e odst. 2 písm. a) se slovo „zásad“ nahrazuje slovem „metodiky“. 
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59. V § 17e odst. 2 písm. d) se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „přenosové soustavy a 

desetiletý plán rozvoje“. 

60. V § 17e odst. 7 se slovo „zásad“ nahrazuje slovem „metodiky“, za slovo „se“ se vkládá 

slovo „dále“ a na konci textu tohoto odstavce se doplňují slova „; odstavce 5 a 6 se 

neuplatní“. 

61. V § 17e odst. 8 se číslo „16“ nahrazuje číslem „14“ a slovo „zásad“ se nahrazuje slovem 

„metodiky“. 

62. V § 17e odstavec 9 zní: 

„(9) Energetický regulační úřad nejpozději 14 měsíců před začátkem regulačního období 

vyzve provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele 

distribučních soustav, operátora trhu, povinně vykupujícího k uplatnění připomínek k návrhu 

metodiky cenové regulace a stanoví lhůtu pro jejich podání, která nesmí být kratší než 60 dnů. 

K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.“. 

63. V § 17e odst. 10 se za slovo „lhůtě“ vkládají slova „podle odstavce 8“ a slovo „zásad“ se 

nahrazuje slovem „metodiky“. 

64. V § 17e odst. 11 se slovo „zásad“ nahrazuje slovem „metodiky“. 

65. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, s výjimkou ustanovení § 46, § 

68, § 69 a § 87, nad nimiž dozor vykonává Státní energetická inspekce“. 

66. V § 18 odst. 5 písm. a) se za slovo „je“ vkládají slova „nebo byla“. 

67. V § 18b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Šetření se provádí na základě písemného pověření předsedou Rady. Předseda Rady 

může pověření podle věty první přenést na člena Rady. Pověření musí obsahovat zejména 

jméno, popřípadě jména, příjmení, funkci a podpis osoby oprávněné k jeho vystavení, datum 

vyhotovení a otisk úředního razítka, dále právní ustanovení, podle kterého má být šetření 

provedeno, označení obchodních prostor osoby, u níž má být šetření provedeno, předmět šetření 

a datum jeho zahájení, jakož i jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnanců Energetického 

regulačního úřadu, případně dalších Energetickým regulačním úřadem pověřených osob, které 

mají šetření provést.“. 

68. V § 19a odst. 1 se slova „regulaci ceny“ nahrazují slovy „regulaci cen“, slova „se zásadami“ 

se nahrazují slovy „s metodikou“ a slova „přenosové soustavy, přepravní soustavy a 

distribučních soustav“ se nahrazují „energetických zařízení“. 

69. V § 19a odst. 9 se slovo „Zásady“ nahrazuje slovem „Metodiky“ a slovo „zásady“ se 

nahrazuje slovem „metodiku“. 

70. V § 19a se doplňuje odstavec 10, který zní: 
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„(10) Při regulaci doplatku ceny služby přepravy plynu v případě využití služby 

přeshraničního využití zásobníku plynu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby účastníci 

trhu s plynem využívající tuto službu nebyli zvýhodněni oproti účastníkům trhu využívajícím 

službu uskladňování a službu přepravy plynu na konkurenčním propojovacím bodě přepravní 

soustavy.“. 

71. Za § 19a se vkládají nové § 19b a 19c, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 19b 

Metodika cenové regulace 

(1) Energetický regulační úřad zpracovává pro každé regulační období metodiku cenové 

regulace. 

(2) V metodice cenové regulace stanoví Energetický regulační úřad metody, podmínky a 

postupy regulace cen pro celé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, 

předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětvích elektroenergetiky a 

plynárenství. 

(3) Energetický regulační úřad v metodice cenové regulace alespoň 

a) popíše aktuální regulační období, 

b) stanoví a odůvodní délku regulačního období, 

c) stanoví a odůvodní základní východiska a obecné principy cenové regulace v regulačním 

období včetně vazby na předcházející regulační období, 

d) stanoví metody cenové regulace, 

e) stanoví a popíše parametry cenové regulace, jejich složky a rozdělení na parametry pro 

regulační období a na parametry pro regulovaný rok, 

f) stanoví způsob určení zahajovacích hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek a 

pravidla a postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a jejich složek, 

g) stanoví a odůvodní druhy nákladů, které nelze vzhledem k charakteru činností vykonávaných 

příslušnými držiteli licencí zahrnout do ekonomicky oprávněných nákladů, 

h) stanoví způsob vypořádání regulačního rozdíl použitím korekčního faktoru. 

(4) Energetický regulační úřad zveřejní metodiku cenové regulace nejpozději 31. března 

před začátkem regulačního období. 

(5) Změna metodiky cenové regulace je v průběhu regulačního období možná jen 

v případech 

a) změn právní úpravy, které na ni mají vliv, 
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b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiných mimořádných 

změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo 

c) jejího stanovení na základě nesprávných, neúplných nebo nepravdivých podkladů nebo 

údajů. 

V případě změny metodiky cenové regulace Energetický regulační úřad postupuje podle  

§ 17e odst. 5 a 6. 

§ 19c 

Parametry cenové regulace 

Hodnotu parametrů cenové regulace pro regulační období nebo parametrů pro regulovaný 

rok stanovuje Energetický regulační úřad v souladu s metodikou cenové regulace.“. 

72. V § 20 odst. 1 se slova „k jehož distribuční soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných 

míst zákazníků nebo“ zrušují. 

73. V § 20 odst. 3 se slova „, k jehož soustavě je připojeno méně než 90 000 odběrných míst 

zákazníků nebo jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě nebo k 

přepravní soustavě,“ zrušují. 

74. V § 20a odst. 4 písm. a) se slova „organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý“ 

nahrazují slovy „provozovat organizovaný trh s plynem a organizovaný“. 

75. V § 20a odst. 4 písm. j) se slova „ pro elektroenergetiku a pro plynárenství“ zrušují. 

76. V § 20a odst. 4 písmeno n) zní: 

„n) umožnit obchodovat s elektřinou nebo plynem na jím provozovaných organizovaných 

trzích každému, kdo o to požádá, splňuje obchodní podmínky operátora trhu a má uzavřenu 

smlouvu o zúčtování odchylek,“. 

77. V § 20a odst. 4 písm. o) se slova „odběrná místa zákazníků včetně jejich registračních čísel“ 

nahrazují slovy „registrační čísla odběrných míst zákazníků a jejich předávacích míst“. 

78. V § 20a odst. 4 písm. u) se za slovo „bonus“ vkládají slova „a aukční bonus“. 

79. V § 20a odst. 4 se na konci textu písmene w) doplňují slova „a výrobcům biometanu zelený 

bonus na biometan“. 

80. V § 20a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až cc), 

která znějí: 
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„aa) sestavovat a zveřejňovat podíly jednotlivých zdrojů elektřiny dodané zákazníkům mimo 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, pro kterou byly vydány záruky původu (dále 

jen „národní energetický mix“); pokud dodavatel elektřiny nezmění podíl elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů energie uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

zákona o podporovaných zdrojích energie, platí, že elektřina dodaná zákazníkům je tvořena 

podíly jednotlivých zdrojů elektřiny podle národního energetického mixu zveřejněného 

operátorem trhu, 

bb) zpřístupnit Energetickému regulačnímu úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup 

informace o odběrném místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa, 

registrovaného držitele licence na obchod s elektřinou nebo plynem ve vztahu k danému 

odběrnému místu a evidované změny registrovaných držitelů licence na obchod s elektřinou 

nebo plynem na tomto odběrném místě, 

cc) na základě písemného pověření ministerstva, jeho jménem a na jeho účet za úplatu 

subjektům zúčtování dodávat nebo od nich odebírat v rámci mezinárodní pomoci v krizových 

situacích v plynárenství plyn; toto není považováno za obchod s plynem.“. 

CELEX 32017R1938 

81. V § 20a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) na poskytnutí údajů a podkladů od Energetického regulačního úřadu nezbytných pro 

sestavení národního energetického mixu.“. 

82. V § 22 odstavec 3 zní: 

„(3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit cenu za systémové služby a cenu za 

činnosti operátora trhu i v případě, kdy není uzavřena smlouva podle tohoto zákona, za 

množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou spotřebu elektřiny z jím provozované 

distribuční soustavy.“. 

83. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Účastník trhu, který s operátorem trhu uzavřel smlouvu podle tohoto zákona, je 

povinen řídit se obchodními podmínkami operátora trhu.“. 

84. V § 23 odst. 1 písm. c) se za slovo „ovládaných“ vkládají slova „nebo ovládajících“. 

85. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) provozovat akumulační zařízení, pokud má uzavřenu smlouvu o připojení, která zahrnuje i 

připojení akumulačního zařízení, a dodávat elektřinu do přenosové soustavy nebo do distribuční 

soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny.“. 

86. V § 23 odst. 2 písm. i) se slova „dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené“ 

nahrazují slovy „řídit se“. 
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87. V § 23 odst. 2 písm. m) se za slova „zaregistrovat se“ vkládají slova „a svou výrobnu 

elektřiny“. 

88. V § 24 odst. 10 písm. j) se slova „v rozsahu podle § 58k odst. 3“ nahrazují slovy „v rozsahu 

podle § 97b odst. 1“ a slova „; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se použije 

obdobně“ se zrušují. 

89. V § 24 odst. 10 písm. se na konci textu písmene o) doplňují slova „a zajišťovat, aby nebyly 

chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem“. 

90. V § 24 odst. 10 písm. v) se za slova „zaregistrovat se“ vkládají slova „a jím provozovanou 

přenosovou soustavu“. 

91. V § 24 odst. 10 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y), které zní: 

„y) registrovat u operátora trhu jednotlivá předávací místa výroben elektřiny, odběrných míst a 
distribučních soustav připojených k přenosové soustavě a odběrná místa zákazníků připojená 
k přenosové soustavě,“. 

92. V § 24 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až cc), 
která znějí: 

„aa) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 

sjednáváním přístupu k přenosové soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným 

podnikem ve skupině, 

bb) zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni 

k výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou nebo provozovateli distribuční soustavy, 

cc) zpracovávat a jednou ročně předávat ministerstvu analýzu přiměřenosti výrobních kapacit.“. 

93. V 24 se doplňují odstavce 11 až 13, které znějí: 

„(11) Provozovatel přenosové soustavy má dále právo provozovat akumulační zařízení, 

pokud slouží k 

a) zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení přenosové soustavy nebo při 

omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nebo 

b) zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané elektřiny. 

(12) Akumulační zařízení v případech podle odstavce 11 je provozovatel přenosové 

soustavy oprávněn provozovat pouze po schválení Energetickým regulačním úřadem. 

(13) Provozovatel přenosové soustavy není oprávněn 

a) prodávat elektřinu uloženou v akumulačním zařízení, 
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b) poskytovat podpůrné služby ve prospěch provozovatele distribuční soustavy a 

c) poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou 

případů podle odstavce 11.“. 

94.  V § 25 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 

„i) vypovědět smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavřenou s obchodníkem 

s elektřinou, v případě, že obchodník s elektřinou neplní platební povinnosti déle než pět 

pracovních dnů ani po předchozím upozornění; v takovém případě činí výpovědní doba pět 

pracovních dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi.“. 

95.  V § 25 odst. 10 se na konci textu písmene n) doplňují slova „, zajišťovat, aby nebyly 

chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem“. 

96.  V § 25 odst. 10 písm. s) se slova „a jeho odběrném místě“ nahrazují slovy „, jeho odběrném 

místě a jeho předávacích místech“. 

97.  V § 25 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: 

„u) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 

sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu elektřiny realizovaným 

podnikem ve skupině.“. 

98.  V § 25 odst. 11 písmeno c) zní: 

„c) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o odběrném 

místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa,“. 

99.  V § 25 se na konci odstavce 11 doplňuje písmeno l), které zní:  

„l) registrovat u operátora trhu jednotlivá předávací místa výroben elektřiny, odběrných míst a 

distribučních soustav připojených k distribuční soustavě a odběrná místa zákazníků připojená 

k distribuční soustavě.“. 

100. V § 25 se doplňují odstavce 13 až 15, které znějí: 

„(13) Provozovatel distribuční soustavy má dále právo provozovat akumulační zařízení, 

pokud slouží k 

a) zabezpečení dodávky elektřiny při vzniku poruch zařízení přenosové soustavy nebo při 

omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nebo 

b) zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané elektřiny. 

(14) Akumulační zařízení v případech podle odstavce 13 je provozovatel distribuční 

soustavy oprávněn provozovat pouze po schválení Energetickým regulačním úřadem. 

(15) Provozovatel distribuční soustavy není oprávněn 
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a) prodávat elektřinu uloženou v akumulačním zařízení, 

b) poskytovat podpůrné služby ve prospěch ve prospěch provozovatele přenosové soustavy 

nebo jiné distribuční soustavy a 

c) poskytovat ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka trhu s elektřinou, s výjimkou 

případů podle odstavce 13.“. 

101.  V § 26 odst. 8 se za slova „distribuční soustavy“ vkládají slova „v rozsahu stanoveném 

Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy“. 

102.  V § 28 odst. 1 písm. b) se za slovo „od“ vkládají slova „jednoho nebo více“. 

103.  V § 28 odst. 1 písm. g) se za slovo „rozúčtovat“ vkládají slova „dohodnutým 

způsobem“. 

104. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které 

zní: 

„h) na bezplatné vyúčtování spotřeby elektřiny a související služby v elektroenergetice.“. 

105. V § 28 odst. 2 se písmeno i) zrušuje. 

Dosavadní písmena j) až l) se označují jako i) až k). 

106. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které 

zní: 

„l) oznámit písemně dodavateli elektřiny zánik právního titulu k odběrnému místu.“. 

107. V § 28 odst. 5 se za slovo „může“ vkládají slova „bez licence na výrobu elektřiny“, za 

slovo „provozovat“ se vkládají slova „pro svou vlastní spotřebu“, za text „10 kW“ se 

vkládají slova „nebo výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením s instalovaným výkonem 

výrobny elektřiny do 10 kW“, slova „s přenosovou soustavou nebo“ se zrušují a na konci 

tohoto odstavce se doplňuje věta „Takový zákazník má právo dodávat elektřinu do 

distribuční soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny, pokud se 

nejedná o podnikání, o neoprávněnou dodávku elektřiny do elektrizační soustavy nebo o 

dodávku bez smluvního subjektu zúčtování.“. 

108. V § 28 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 

„(8) Zákazník může ve svém odběrném místě provozovat akumulační zařízení, pokud má 

uzavřenu smlouvu o připojení, která zahrnuje i připojení akumulačního zařízení. 

(9) Při provozování akumulačního zařízení podle odstavce 8 je zákazník povinen 

a) zajistit, aby k ukládání elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky 

bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, 
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b) zajistit, aby zřizování a provoz akumulačního zařízení byly prováděny osobami s odbornou 

způsobilostí, 

c) provozovat akumulační zařízení tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku 

nebo ochranu životního prostředí.“. 

109. V § 30 odst. 1 písm. b) se za slovo „výrobu“ vkládá slovo „elektřiny“ a za slovo 

„obchod“ se vkládají slova „s elektřinou“. 

110. V § 30 odst. 1 písm. c) se slovo „dodávek“ nahrazuje slovem „spotřeby“ a slova 

„zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu“ se zrušují. 

111. V § 30 odst. 1 písm. d) se slovo „zákazníkům“ zrušuje. 

112. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které 

zní: 

„e) vykonávat činnost agregátora“. 

113. V § 30 odst. 2 písmeno m) zní: 

„m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele datum zahájení dodávky 

elektřiny a datum a podmínky ukončení smluvního vztahu,“. 

114. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), 

která znějí: 

„o) uvádět ve vyúčtování pro zákazníka v postavení spotřebitele dobu trvání smlouvy a 

vymezení doby, ve které je oprávněn učinit projev vůle směřující k ukončení smlouvy, 

p) uvádět ve vyúčtování dodávek elektřiny podíly jednotlivých zdrojů elektřiny v souladu s 

národním energetickým mixem zveřejněným operátorem trhu; podíl elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů energie v národním energetickém mixu může obchodník ve vyúčtování 

dodávek elektřiny změnit pouze uplatněním záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za 

podmínek stanovených zákonem o podporovaných zdrojích energie.“. 

115. V § 46 odst. 4 se slovo „příslušné“ zrušuje a za text „písm. b), c), d) a e)“ se vkládají 

slova „a po jedné straně podzemního vedení podle odstavce 5“. 

116. V § 46 odst. 5 se slova „činí 1 m po obou stranách krajního kabelu“ nahrazují slovy „je 

souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách podzemního 

vedení ve vodorovné vzdálenosti 1 m měřené kolmo na vedení, od krajního kabelu a 

půdorysným průmětem tohoto prostoru do roviny vedené pod podzemním vedením ve 

vzdálenosti 1 m pod nejníže umístěným kabelem“ a slova „po obou stranách krajního 

kabelu“ se zrušují. 

117. V § 46 odst. 10 se slova „přejíždět vedení“ nahrazují slovy „vedení bez ochranných 

prvků přejíždět“. 
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118. V § 46 odst. 11 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; neudělí-li písemný 

souhlas, je povinen uvést konkrétní důvody pro jeho neudělení; v případě sporu nese 

důkazní břemeno provozovatel příslušné části elektrizační soustavy; Energetický regulační 

úřad nahradí na návrh žadatele písemný souhlas provozovatele příslušné části elektrizační 

soustavy a stanoví podmínky, za nichž lze činnosti v ochranném pásmu provést, shledá-li 

k tomu závažný důvod.“. 

119. V § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „V případě sporu nese důkazní 

břemeno o rozsahu nezbytně nutných nákladů provozovatel přenosové soustavy nebo 

provozovatel distribuční soustavy.“. 

120. V § 49 odst. 2, 3, 4 a 6 se slovo „provozovatele“ nahrazuje slovem „provozovatelé“ a 

v odst. 2 se slova „upravit předávací místo nebo odběrné místo“ nahrazují slovy „zajistit 

technické podmínky“. 

121. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a jejich předávacích míst“. 

122. V § 50 odst. 2 se za slova „nebo výrobce“ vkládá slovo „elektřiny“, za slova „odběrných 

míst“ se vkládají slova „a jejich předávacích míst“ a za slova „typ měření“ se vkládají slova 

„a způsob měření elektřiny“. 

123. V § 50 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a v případě překročení 

rezervovaného příkonu nebo výkonu regulovanou cenu za toto překročení“, věta třetí se 

nahrazuje větami „Smlouva o připojení musí obsahovat specifikaci míst připojení, 

registrační číslo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy a jejich 

předávacích míst. Smlouva o připojení výrobny elektřiny musí dále obsahovat druh a 

instalovaný výkon výrobny elektřiny.“ a ve větě poslední se slova „zařízení žadatele pro 

výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení 

žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě“ zrušují. 

124. V § 50 odst. 4 se za slovo „výčet“ vkládají slova „odběrných míst a jejich“ a na konci 

textu věty druhé se doplňují slova „nebo předávacích míst mezi přenosovou soustavou a 

distribuční soustavou“. 

125. V § 50 odst. 6 se slova „odběrných nebo“ nahrazují slovy „odběrných míst a jejich“ a 

na konci textu věty druhé se doplňují slova „, předávacích míst výrobny elektřiny nebo 

předávacích míst mezi distribučními soustavami“. 

126. V § 50 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Smlouva o zúčtování regulační energie 

musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu.“. 

127. V § 50 odst. 8 se slova „účastníkovi trhu s elektřinou“ nahrazují slovy „subjektu 

zúčtování“ a za větu první se vkládá věta „Smlouva o zúčtování regulační energie musí 
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obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu.“. 

128. V § 50 odst. 9 se věta první nahrazuje větami „Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh 

s regulační energií se zavazuje operátor trhu umožnit subjektu zúčtování nebo jinému 

účastníkovi trhu s elektřinou, který je držitelem licence na obchod s elektřinou nebo 

držitelem licence na výrobu elektřiny, pokud s jeho účastí souhlasí subjekt zúčtování, který 

za tohoto registrovaného účastníka trhu s elektřinou převzal odpovědnost za odchylku, 

bezplatný přístup na vyrovnávací trh s regulační energií a finančně vypořádávat 

uskutečněné obchody. Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií musí 

obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání 

závazku.“. 

129. V § 50 odst. 10 se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo provozovatel distribuční 

soustavy“. 

130. V § 51 odst. 4 se slova „kratší než“ nahrazují slovem „nejvýše“ a za slova „neoprávněný 

odběr elektřiny“ se vkládají slova „; dodávku elektřiny do tohoto odběrného místa zajišťuje 

budoucí dodavatel, službu přenosové soustavy nebo službu distribuční soustavy zajišťuje 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro budoucího 

dodavatele elektřiny“. 

131. V § 52 odst. 2 se za slovo „výrobce“ vkládají slova „nebo zákazník vyrábějící elektřinu 

podle § 28 odst. 5 a 6“ a slovo „uhradit“ se nahrazuje slovy „nahradit v penězích“. 

132. V § 58 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a pro zajištění bezpečného, 

spolehlivého a hospodárného provozu přepravní soustavy a plnění dalších povinností 

stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie“. 

133. V § 58 odst. 1 písm. i) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a při poskytování 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie21)“. 

CELEX 32017R1938 

134. V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Při poskytování mezinárodní pomoci v 

krizových situacích v plynárenství se náhrady poskytují dle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie21).“. 

CELEX 32017R1938 

135. V § 58 odst. 8 se na konci textu písmene r) doplňují slova „a zajišťovat, aby nebyly 

chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem“. 

136. V § 58 odst. 8 písm. s) se text „§ 58k odst. 3“ nahrazuje textem „§ 97b odst. 1“ a slova 

„; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se použije obdobně“ se nahrazují 
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slovy „; pro nezávislého provozovatele přepravní soustavy se použije § 58k odst. 1“. 

137. V § 58 odst. 8 písm. w) se za slova „v souladu s“ vkládá slovo „desetiletým“. 

138. V § 58 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ee) a ff), 

která znějí: 

„ee) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 

sjednáváním přístupu k přepravní soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným 

podnikem ve skupině, 

ff) zajišťovat, aby chráněné informace nebyly přeneseny a zaměstnanci nebyli převedeni 

k výrobci plynu, obchodníkovi s plynem, provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli 

distribuční soustavy.“. 

139. V § 58e se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Dozorčí rada se skládá z členů 

zastupujících vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, z nezávislých 

odborníků z členů zastupujících podílníky třetích osob.“. 

140. V § 58k se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Na schvalování desetiletého plánu 

rozvoje soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy se ustanovení § 97b 

nepoužije.“. 

141. V § 58k odst. 3 se slova „, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění 

bezpečnosti“ nahrazují slovy „a bezpečnost“. 

142. V § 59 odst. 1 písm. j) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a při poskytování 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie21)“. 

CELEX 32017R1938 

143. V § 59 odst. 8 se na konci textu písmene v) doplňují slova „a zajišťovat, aby nebyly 

chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem“. 

144. V § 59 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ff), které 

zní: 

„ff) registrovat jednotlivá odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.“. 

145. V § 59 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena gg) a hh), 

která znějí: 

„gg) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním 

nebo sjednáváním přístupu k distribuční soustavě při prodeji nebo nákupu plynu realizovaným 

podnikem ve skupině, 

hh) předávat operátorovi trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o odběrném 

místu zákazníka, zejména jeho registrační číslo, název odběrného místa, registrovaného držitele 
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licence na obchod s elektřinou nebo plynem a evidované změny registrovaných držitelů licence 

na obchod s elektřinou nebo plynem.“. 

146. V § 59 odst. 9 se slova „schválený vlastní“ nahrazují slovy „zpracován a schválen“, 

slova „použije se Řád“ se nahrazují slovy „je povinen vykonávat licencovanou činnost 

v souladu s Řádem“ a na konci textu tohoto odstavce se doplňují slova „a tento řád zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

147. V § 60 odst. 1 písm. h) se za slovo „zákonem“ vkládají slova „a nakupovat a prodávat 

plyn pro účely poskytování služby uskladňování plynu v maximální výši stanovené 

prováděcím právním předpisem“. 

148. V § 60 odst. 8 se na konci textu písmene n) doplňují slova „a zajišťovat, aby nebyly 

chráněné informace o jeho vlastních činnostech poskytovány diskriminačním způsobem“. 

149. V § 60 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až x), 

která znějí: 

„v) nezneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo 

sjednáváním přístupu k zásobníku plynu při prodeji nebo nákupu zemního plynu realizovaným 

podnikem ve skupině, 

w) vypracovávat denní, měsíční a roční bilanci služby přeshraničního využití zásobníku plynu, 

pokud ji provozovatel zásobníku poskytuje, a předávat ji operátorovi trhu, provozovateli 

přepravní soustavy a Energetickému regulačnímu úřadu, 

x) vybrat od účastníka trhu s plynem v případě poskytnutí služby přeshraničního využití 

zásobníku plynu doplatek k ceně služby přepravy plynu a odevzdat tento doplatek nejpozději 

do 30 dnů od jeho výběru provozovateli přepravní soustavy.“. 

150. Za § 60a se vkládá nový § 60b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 60b 

Vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy 

(1) Pokud lze přepokládat, že z důvodu nedostatečných kapacit přepravní soustavy 

a nedostatečného využití zásobníku plynu provozovatel přepravní soustavy nebude schopen 

zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přepravní soustavy, může Energetický regulační úřad na 

základě žádosti provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o vyhrazení zásobníku plynu 

výlučně pro provozovatele přepravní soustavy a způsobu jeho využívání. 

(2) Žádost musí obsahovat odůvodnění potřeby vyhradit zásobník plynu pro 

provozovatele přepravní soustavy včetně rozsahu požadované skladovací kapacity, určení 

zásobníku plynu, který má být vyhrazen, dobu vyhrazení zásobníku plynu, cenu za využívání 

vyhrazeného zásobníku plynu nebo způsob jejího určení a způsob nákupu a prodeje plynu za 
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účelem zajištění bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu přepravní soustavy. 

Součástí žádosti je smlouva uzavřená mezi provozovatelem přepravní soustavy a dotčeným 

provozovatelem zásobníku plynu, jež obsahem odpovídá žádosti.“. 

151. V § 61 odst. 2 písmeno m) zní: 

„m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele datum a podmínky 

ukončení smluvního vztahu,“. 

152. V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které 

zní: 

„q) uvádět ve vyúčtování pro zákazníka v postavení spotřebitele dobu trvání smlouvy a 

vymezení doby, ve které je oprávněn učinit projev vůle směřující k ukončení smlouvy.“. 

153. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 

zní: 

„g) na bezplatné vyúčtování spotřeby plynu a souvisejících služeb v plynárenství.“. 

154. V § 62 odst. 2 se na začátek písmene f) vkládají slova „provozovat a“, za slovo 

„zařízení“ se vkládají slova „a spotřebiče“, slovo „či“ se nahrazuje slovem „nebo“, za slovo 

„osob,“ se vkládají slova „zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu“ a za slovo „odkladu“ se 

vkládají slova „a na vlastní náklady“. 

155. V § 62 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 

zní: 

„k) oznámit písemně dodavateli plynu zánik právního titulu k odběrnému místu.“. 

156. V § 62 odst. 4 se na začátek písmene b) vkládají slova „provozovat a“, za slovo 

„zařízení“ se vkládají slova „a spotřebiče“, slovo „či“ se nahrazuje slovem „nebo“, za slovo 

„osob“ se vkládají slova „, zajišťovat jejich pravidelnou kontrolu“ a za slovo „neprodleně“ 

se vkládají slova „a na vlastní náklady“. 

157. V § 68 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Plynárenská zařízení a plynovodní 

přípojky, které nejsou ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, jsou chráněny 

ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.“ a za slova 

„plynárenského zařízení“ se vkládají slova „nebo plynovodní přípojky“. 

158. V § 68 odst. 2 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „nebo plynovodní přípojky“ a slovo 

„jeho“ se nahrazuje slovem „jejich“. 

159. V § 68 odst. 3 se za slovo „soustavu“ vkládají slova „a plynovodní přípojku“ a slovo 

„její“ se nahrazuje slovem „jejich“. 

160. V § 68 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Neudělí-li fyzická nebo právnická osoba provozující plynárenskou soustavu nebo 
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přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu písemný souhlas 

podle odstavce 4 písm. b), je povinna uvést konkrétní důvody pro jeho neudělení. V případě 

sporu nese důkazní břemeno fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou 

plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo 

zásobník plynu. Energetický regulační úřad nahradí na návrh žadatele písemný souhlas fyzické 

nebo právnické osoby provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, 

těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu a stanoví podmínky, za nichž lze 

činnosti v ochranném pásmu provést, shledá-li k tomu závažný důvod.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 

161. V § 68 odst. 8 se slova „plynárenského zařízení“ zrušují. 

162. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě sporu nese důkazní břemeno o 

rozsahu nezbytně nutných nákladů provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy.“. 

163. V § 73 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Stav nouze nastává také v případě, oznámí-li písemně ministerstvo provozovateli 

přepravní soustavy, že sousední členský stát přijal nabídku České republiky na poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, ale poskytnutí pomoci není možné 

zajistit na základě tržních opatření.“. 

CELEX 32017R1938 

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10. 

164. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V okamžiku oznámení včasného varování 

dochází k aktivaci povinnosti uplatnění bezpečnostního standardu podle § 73a.“. 

165. V § 73 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) a odst. 9 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“. 

166. V § 73 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 

167. V § 73 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „s výjimkou vyhlášení stavu nouze 

z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství“. 

CELEX 32017R1938 

168. V § 73 se doplňuje odstavec 11, který zní: 

„(11) Držitelé licence na přepravu plynu, distribuci plynu, výrobu plynu a uskladňování 

plynu při vyhlášení stavu nouze nebo jeho předcházení postupují v souladu s havarijními plány; 

v případě vyhlášení stavu nouze pro celé území státu je havarijní plán plynárenské soustavy 

České republiky nadřazen havarijním plánům jednotlivých provozovatelů.“. 

169. V § 73a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Plyn zajištěný v rámci bezpečnostního 

standardu se po dobu, na kterou je zajišťován, zakazuje používat v jiných případech než 
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situacích specifikovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie21) nebo při stavech 

nouze a předcházení stavu nouze.“. 

170. V § 73a odstavec 2 zní: 

„(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu, který má povinnost zajistit bezpečnostní 

standard dodávky plynu podle odstavce 1, prokazuje bezpečnostní standard na celý měsíc vždy 

od prvého dne daného měsíce a předkládá údaje o rozsahu bezpečnostního standardu a o 

způsobu jeho zajištění vždy do patnáctého  dne daného měsíce operátorovi trhu a 

Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost předložit údaje o rozsahu a způsobu zajištění 

bezpečnostního standardu se vztahuje na obchodníka s plynem podle odstavce 1 věty první i na 

účastníky trhu s plynem, prostřednictvím kterých je povinnost podle odstavce 1 zajišťována.“. 

171. Za § 73a se vkládají nové § 73b a 73c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 

49 znějí: 

„§ 73b 

Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 

(1) Ministerstvo žádá po předchozím stanovisku provozovatele přepravní soustavy 

sousední členské státy, s jejichž soustavami je propojena přepravní soustava, o poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie21) a následně na základě souhlasu vlády sděluje sousedním členským státům, zda 

jejich nabídku přijímá nebo odmítá. 

(2) Žádat poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství je možné 

pouze ve výjimečných případech, které jsou vyjmenovány přímo použitelným předpisem 

Evropské unie21). 

(3) Žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství se 

podává vždy pouze na 24 hodin a je možné ji podat opakovaně. 

(4) Plyn poskytnutý sousedními členskými státy v rámci mezinárodní pomoci v 

krizových situacích v plynárenství přijímá a hradí ministerstvo. To jej dále za úplatu na základě 

písemného pověření prostřednictvím operátora trhu, na jméno a účet ministerstva, poskytuje 

subjektům zúčtování pro dodávky plynu zákazníkům podle odstavce 7; toto není považováno 

za obchod s plynem a na tuto činnost se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek49) 

nepoužijí. 

(5) V rámci úplaty, za níž je přejímán plyn od sousedních členských států v rámci 
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mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, hradí ministerstvo i kompenzaci 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21). 

(6) Účastníci trhu s plynem jsou za přijetí plynu poskytnutého České republice v rámci 

mezinárodní pomoci v krizových situacích povinni uhradit stejnou cenu za jednotku dodané 

energie, kterou za něj ministerstvo, včetně kompenzaci zahraničním zákazníkům, jejichž odběr 

plynu byl omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství České republice, uhradilo sousedním členským státům. 

(7) Plynem poskytnutým v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství za cenu podle odstavce 6 je možné zásobovat pouze zákazníky chráněné v rámci 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie21). 

§ 73c 

Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 

(1) Ministerstvo přijímá žádosti sousedních členských států, s jejichž soustavami je 

propojena přepravní soustava, o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21) a po projednání vládou zasílá 

na tyto žádosti odpověď, ve které je specifikován rozsah a cena možného poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství ze strany České republiky a to včetně 

kompenzaci tuzemským zákazníkům, jejichž odběr plynu byl omezen kvůli vyhlášení stavu 

nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní výpomoci v krizových situacích v plynárenství a 

dotčeným držitelům licence. 

(2) Žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství je 

podávána vždy pouze na 24 hodin a je možné ji podávat opakovaně. 

(3) V případě, že sousední členský stát přijme buď v plném, nebo v částečném rozsahu 

nabídku České republiky na poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství, jsou, pokud plnění této nabídky nebude možné zajistit od subjektů zúčtování na 

základě tržních opatření, všichni účastníci trhu s plynem s výjimkou zákazníků chráněných v 

rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství a provozovatelem přenosové 

soustavy určených kriticky důležitých výroben elektřiny povinni podřídit se omezení spotřeby 

plynu na základě vyhlášení stavu nouze. 
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(4) Ministerstvo poskytuje za úplatu plyn sousedním členským státům v rámci 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. Tento plyn přejímá ministerstvo od 

subjektů zúčtování za úplatu na základě pověření prostřednictvím operátora trhu, který tento 

plyn přejímá na jméno a účet ministerstva; toto není považováno za obchod s plynem a 

nepoužijí se na něj ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek49). 

(5) V rámci úplaty, za níž je poskytován sousedním členským státům plyn v rámci 

mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství, hradí sousední členský stát 

ministerstvu i kompenzaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21). 

(6) Ministerstvo bez zbytečného odkladu uhradí kompenzaci zákazníkům, jejichž odběr 

plynu byl omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích v 

plynárenství a zároveň uhradí náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním mezinárodní 

pomoci v krizových situacích v plynárenství dotčeným držitelům licence. 

(7) Obchodníci s plynem jsou povinni plyn, pořízený za účelem zásobování těch svých 

zákazníků, kteří se podle odstavce 3 musí podřídit omezení nebo přerušení spotřeby plynu, 

poskytnout za úplatu ministerstvu. 

_____________ 

49) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“. 

CELEX 32017R1938 

172. V § 74 odst. 2 se slova „kratší než“ nahrazují slovem „nejvýše“, za slovo „zúčtování“ 

se vkládají slova „nebo bez smluvního dodavatele plynu“ a za slova „neoprávněný odběr 

plynu“ se vkládají slova „; dodávku plynu do tohoto odběrného místa zajišťuje budoucí 

dodavatel“. 

173. V § 86 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě sporu nese důkazní břemeno o 

rozsahu nezbytně nutných nákladů držitel licence na rozvod tepelné energie.“. 

174. V § 87 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě sporu nese důkazní břemeno 

vlastník nemovitosti. Energetický regulační úřad nahradí na návrh žadatele písemný souhlas 

vlastníka nemovitosti a stanoví podmínky, za nichž lze činnosti v ochranném pásmu 

provést, shledá-li k tomu závažný důvod.“. 

175. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo poskytuje odebranou 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné osobě v rozporu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



77 
 

g), § 62 odst. 1 písm. f) nebo § 77 odst. 8“. 

176. V § 90 odst. 1 písm. b) se slova „poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou 

energii jiné fyzické či právnické osobě v rozporu s § 3 odst. 3 nebo“ nahrazují slovy „nesplní 

povinnost nebo“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“. 

177. V § 90 odst. 1 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

178. V § 90 odst. 1 písm. e) se text „j), k)“ nahrazuje textem „i), j)“ a text „odst. 4“ se 

nahrazuje textem „odst. 3 a 4“. 

179. V § 90 odst. odst. 1 písm. f) se za slovo „zařízením“ vkládají slova „nebo na těžebním 

plynovodu za měřicím zařízením“. 

180. V § 90 odst. 1 písm. g) se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „s instalovaným výkonem 

do 10 kW“ a na konci textu tohoto písmene se doplňují slova „nebo provozuje akumulační 

zařízení v rozporu s § 28 odst. 8 nebo 9“. 

181. V § 90 odst. 1 písm. i) se za slovo „nezajistí“ vkládají slova „jako vlastník“ a slova 

„nezajistí jako vlastník“ se zrušují. 

182. V § 90 odst. 1 písm. j) se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „soustavy nebo“ se 

nahrazují slovem „soustavy,“, za slova „distribuční soustavy“ se vkládají slova „nebo 

provozovateli zásobníku plynu“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“. 

183. V § 90 odst. 1 písm. k) se text „v § 68 odst. 3 nebo 5“ nahrazuje slovy „nesplní některou 

z povinností podle § 68 odst. 3“. 

184. V § 90 odst. 1 písm. l) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, za text „§ 68 odst. 4“ se vkládají 

slova „nebo § 87 odst. 4“, slova „ustanoveními § 68 odst. 6“ se nahrazují slovy 

„ustanoveními § 68 odst. 7“ a na konci textu tohoto písmene se doplňují slova „nebo poruší 

podmínky stanovené v souhlasu podle § 46 odst. 11, § 68 odst. 4 nebo § 87 odst. 4“. 

185. V § 90 odst. 1 písm. m) se slova „plynu nebo“ nahrazují slovem „plynem,“ a za slova 

„distribuce plynu“ se vkládají slova „nebo neoprávněného uskladnění plynu“. 

186. V § 90 odst. 1 písm. n) se slova „neupraví odběrné místo“ nahrazují slovy „nezajistí 

technické podmínky“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „neupraví odběrné místo pro 

instalaci měřicího zařízení“. 

187. V § 90 odst. 1 písm. o) se slova „nebo podle § 71 odst. 7“ zrušují a za slova „jeho 

zajištění podle“ se vkládá text „§ 71 odst. 7 nebo“. 

188. V § 90 odst. 1 písm. p) se slova „bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo 

distribuční soustavy“ a slova „zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele tepelné 

energie v rozporu s“ zrušují. 

189. V § 90 odst. 1 písm. q) se za slova „přepravní nebo distribuční soustavy“ vkládají slova 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUM16)



78 
 

„nebo výrobci plynu“ a slova „přístup k němu“ se nahrazují slovy „provedení pravidelného 

odečtu“. 

190. V § 90 odst. 1 písm. r) se slovo „, plynu“ nahrazuje slovy „nebo plynu“ a text „§ 73 

odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 73 odst. 6“. 

191. V § 90 odst. 1 se písmeno s) zrušuje. 

Dosavadní písmena t) až aa) se označují jako s) až z). 

192. V § 90 odst. 1 písm. v) se slova „, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie 

nebo rozvod tepelné energie“ zrušují. 

193. V § 90 odst. 1 písm. w) se slova „poruší zákaz stanovený“ nahrazují slovy „nesplní 

některou z povinností stanovených“ a slova „nebo provádí v ochranných pásmech činnosti 

bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či 

rozvod tepelné energie v rozporu s § 87 odst. 4“ se zrušují. 

194. V § 90 odst. 1 písm. y) se slova „člen dozorčí rady nebo správní rady nebo“ zrušují, za 

slova „rozvoje přepravní soustavy“ se vkládají slova „nebo zaměstnanec nezávislého 

provozovatele přepravní soustavy“, za text „§ 58d odst. 4 nebo“ se vkládají slova „jako člen 

statutárního orgánu nebo zaměstnanec přímo podřízený vedoucímu zaměstnanci v 

záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy“ a slova 

„povinnost uvedenou“ se nahrazují slovy „některou z povinností uvedených“. 

195. V § 90 odst. 1 písm. z) se text „§ 58d odst. 4 nebo 5,“ zrušuje. 

196. V § 90 odst. 2 písm. b) se slova „některou z povinností uvedenou“ nahrazují slovy 

„zákaz uvedený“. 

197. V § 90 odst. 2 se na začátek písmene j) vkládají slova „nesplní povinnosti uvedené v § 

18b nebo“. 

198. V § 90 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Fyzická osoba, která je účastníkem sporného řízení vedeného Energetickým 

regulačním úřadem, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne Energetickému 

regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady vztahující se k předmětu sporu, 

neúčastní se jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých 

obchodních záznamů, které se týkají vedeného sporu podle § 96a.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

199. V § 90 odst. 4 se slovo „jiného“ nahrazuje slovy „jako osoba v jiném“. 

200. V § 90 odst. 5 se text „a) až y)“ nahrazuje textem „a) až x)“, slova „odstavci 3“ se 

nahrazuje slovy „odstavci 3 a 4“ a text „z) nebo aa)“ se nahrazuje textem „y) nebo z)“. 

201. V § 91 odst. 1 písm. b) se za slovo „doklady“ vkládají slova „a nepožádá o změnu 
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rozhodnutí o udělení licence“, za slova „získaných energetických zařízení“ se vkládají slova 

„nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou činnost, včetně 

odstraněných energetických zařízení“ a slova „nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení 

licence“ se zrušují. 

202. V § 91 odst. 1 písm. d) se za text „§ 11a odst. 1“ vkládají slova „nebo neposkytne 

bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy podle § 11a odst. 9 nebo 

neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy podle § 11a odst. 10“ a číslo „6“ se 

nahrazuje číslem „12“. 

203. V § 91 odst. 1 písm. f) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“, slova „povinností 

podle“ se nahrazují slovy „povinností uvedených v“ a text „6 nebo“ se zrušuje. 

204. V § 91 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo jako původní dodavatel 

zákazníka neprovede mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu či nevypořádá 

rozdíl mezi zálohovými platbami a cenou za odebranou elektřinu nebo plyn podle § 12a 

odst. 8“. 

205. V § 91 odst. 1 písm. l) se číslo „7“ nahrazuje číslem „13“. 

206. V § 91 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), 

která znějí: 

„m) jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy nebo osoba provozující plynárenské 

zařízení bezdůvodně nestanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo 

neudělí bezdůvodně písemný souhlas s jinou stavbou nebo stavební nebo jinou činností v 

ochranném pásmu podle § 46 odst. 11 nebo § 68 odst. 4, 

n) neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady 

vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se jednání nebo neumožní Energetickému 

regulačnímu úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů, které se týkají vedeného sporu 

podle § 96a, je-li účastníkem sporného řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem.“. 

207. V § 91 odst. 2 písm. c) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

208. V § 91 odst. 2 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

209. V § 91 odst. 2 písm. g) se slovo „neupraví“ nahrazuje slovem „nezajistí“ a slova 

„předávací místo“ se nahrazují slovy „technické podmínky“. 

210. V § 91 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 

zní: 

„k) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 23 odst. 1 písm. g).“. 

211. V § 91 odst. 3 písm. b) se text „§ 10a“ nahrazuje textem „§ 10a odst. 1“. 

212. V § 91 odst. 3 písm. d), e), f), g), a k) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 
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213. V § 91 odst. 3 písm. d) se text „w) až z)“ nahrazuje textem „w) až bb) “. 

214. V § 91 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které 

zní: 

„n) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 24 odst. 12 nebo 13.“. 

215. V § 91 odst. 4 písm. c) se za slovo „neoznámí“ vkládají slova „nebo neuveřejní“ a slovo 

„přerušení,“ se nahrazuje slovy „přerušení nebo po úhradě náhrady škody“. 

216. V § 91 odst. 4 písm. d), e), f), i), j) a q) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

217. V § 91 odst. 4 písm. g) a odst. 9 písm. g) se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýř“ 

a za slova „účetnictví nebo“ se vkládají slova „jako propachtovatel“. 

218. V § 91 odst. 4 písm. i) se slova „technického dispečinku provozovatele distribuční 

soustavy“ zrušují. 

219. V § 91 odst. 4 písm. l) se slova „neupraví na svůj náklad předávací místo“ nahrazují 

slovy „nezajistí technické podmínky“. 

220. V § 91 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které 

zní: 

„s) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 25 odst. 14 nebo 15.“. 

221. V § 91 odst. 5 písm. d) a odst. 6 písm. e) a g) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem 

„nesplní“. 

222. V § 91 odst. 6 písm. h), odst. 9 písm. k) a odst. 10 písm. g) se za slovo „autorizace“ 

vkládají slova „nebo jiné závažné údaje vztahující se k autorizaci“. 

223. V § 91 odst. 6 a 7 se na začátek písmene i) a odst. 9 se na začátek písmene l) vkládají 

slova „jako vlastník plynárenského zařízení“. 

224. V § 91 odst. 6 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

„j) nevybaví měřicím zařízením podle § 71 odst. 2 předávací místo mezi výrobnou plynu a 

přepravní soustavou, distribuční soustavou nebo zásobníkem plynu, těžebním plynovodem 

jiného výrobce nebo odběrné místo zákazníka připojené k jím provozovanému těžebnímu 

plynovodu,“. 

 Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písmena k) až p). 

225. V § 91 odst. 6 písmeno k) zní: 

„k) zasáhne do měřicího zařízení v rozporu s § 71 odst. 5,“. 

226. V § 91 odst. 6 písm. l) se slova „soustavy nebo“ nahrazují slovem „soustavy,“ a za slova 

„distribuční soustavy“ se vkládají slova „nebo provozovateli zásobníku plynu“. 

227. V § 91 odst. 6 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znějí: 

„m) neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 71 odst. 7, 
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n) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,“. 

 Dosavadní písmena m) až p) se označují jako písmena o) až r). 

228. V § 91 odst. 6 písm. o) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

229. V § 91 odst. 6 písm. p) a odst. 7 písm. n) se slova „dodávek podle § 73 odst. 7“ nahrazují 

slovy „dodávek podle § 73 odst. 8“ a slova „následků podle § 73 odst. 8“ se nahrazují slovy 

„následků podle § 73 odst. 9“. 

230. V § 91 odst. 7 písm. d), e), f), g) a m) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

231. V § 91 odst. 7 písm. d) se text „aa) až dd) “ nahrazuje textem „aa) až ff)“. 

232. V § 91 odst. 7 písm. h) se za slovo „autorizace“ vkládají slova „nebo jiné závažné údaje 

vztahující se k autorizaci“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“. 

233. V § 91 odst. 7 písm. j) se za slovo „nevybaví“ vkládají slova „měřicím zařízením podle 

§ 71 odst. 2 odběrné místo“, slova „, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno“ se 

nahrazují slovem „připojené“ a slova „měřicím zařízením podle § 71 odst. 2“ se nahrazují 

slovy „předávací místo mezi jím provozovanou soustavou a distribuční soustavou nebo 

předávací místo zásobníku plynu“. 

234. V § 91 odst. 7 písm. k) se slovo „vlastního“ zrušuje. 

235. V § 91 odst. 7 písm. m) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

236. V § 91 odst. 7 písm. o) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 

237. V § 91 odst. 8 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až u) se označují jako písmena d) až t). 

238. V § 91 odst. 8 písm. f) se slova „zvolí členem dozorčí rady, k jehož volbě je třeba 

schválení Energetického regulačního úřadu, nebo“, slova „ve výkonné řídící funkci v 

nejvyšší linii řízení“ a text „odst. 1 až 3“ zrušují. 

239. V § 91 odst. 8 písm. g) se slova „, člena dozorčí rady nebo správní rady, k jehož volbě 

je třeba schválení Energetického regulačního úřadu,“ a slova „ve výkonné řídící funkci v 

nejvyšší linii řízení“ zrušují. 

240. V § 91 odst. 8 písm. j), k) a t) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

241. V § 91 odst. 8 písm. l) se za text „11 nebo“ vkládá slovo „nesplní“. 

242. V § 91 odst. 8 písm. n) se slova „nebo vykonává činnost v obchodních prostorách, ve 

kterých vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 8“ zrušují. 

243. V § 91 odst. 8 písm. p) se slova „jmenuje nebo jinak ustanoví do funkce auditora 

programu osobu, která nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1“ nahrazují slovy „jej 

ustanoví v rozporu s § 58j odst. 1“. 
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244. V § 91 odst. 8 písm. q) se text „8 nebo“ zrušuje. 

245. V § 91 odst. 9 písm. d), e), f), i) a p) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

246. V § 91 odst. 9 písm. d) se text „a), b), d) až y) nebo z) až ff)“ nahrazuje textem „a), b) 

nebo d) až hh)“. 

247. V § 91 odst. 9 písmeno m) zní: 

„m) nevybaví měřicím zařízením podle § 71 odst. 2 odběrné místo zákazníka připojené 

k distribuční soustavě nebo předávací místo mezi jím provozovanou soustavou a jinou 

distribuční soustavou,“. 

248. V § 91 odst. 9 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) až p), která znějí: 

„n) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4, 

o) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy nebo výrobci plynu přístup k 

měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6, 

p) neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 71 odst. 7,“. 

 Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písmena q) až x). 

249. V § 91 odst. 9 písm. q) se slovo „vlastního“ zrušuje. 

250. V § 91 odst. 9 písm. s) se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 

251. V § 91 odst. 9 písm. t) se slova „dodávek podle § 73 odst. 7“ nahrazují slovy „dodávek 

podle § 73 odst. 8“ a slova „následků podle § 73 odst. 8“ se nahrazují slovy „následků podle 

§ 73 odst. 9“. 

252. V § 91 odst. 9 písm. u) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 

253. V § 91 odst. 9 se na konci písmene v) slovo „nebo“ zrušuje. 

254. V § 91 odst. 9 písm. w) se slovo „plynu,“ nahrazuje slovy „plynu, nebo“. 

255. V § 91 odst. 9 písm. x) se slova „povinnost uvedenou“ nahrazují slovy „zákaz uvedený“ 

a text „v § 59a odst.“ se zrušuje. 

256. V § 91 odst. 10 písm. c), d), e), f) a odst. 11 písm. d) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem 

„nesplní“. 

257. V § 91 odst. 10 písm. c) se text „d) až u)“ nahrazuje textem „d) až x) “. 

258. V § 91 odst. 10 písm. h) se slova „bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční 

soustavy“ zrušují. 

259. V § 91 odst. 10 písm. i) se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo výrobci plynu“. 

260. V § 91 odst. 10 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

„j) neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 71 odst. 7,“. 

 Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena k) až o). 

261. V § 91 odst. 10 písm. k) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 
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262. V § 91 odst. 10 písm. l) se slova „dodávek podle § 73 odst. 7“ nahrazují slovy „dodávek 

podle § 73 odst. 8“ a slova „následků podle § 73 odst. 8“ se nahrazují slovy „následků podle 

§ 73 odst. 9“. 

263. V § 91 odst. 12 se vkládá nové písmeno a), které zní: 

„a) v rozporu s § 11a odst. 13 při uplatňování záloh za dodávky tepelné energie nestanovil jejich 

výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby tepelné energie v následujícím 

zúčtovacím období,“. 

 Dosavadní písmena a) až i) se označují jako písmena b) až j). 

264. V § 91 odst. 12 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) nedodává tepelnou energii na základě smlouvy nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie 

podle § 76 odst. 2,“. 

 Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k). 

265. V § 91 odst. 12 písm. e) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

266. V § 91 odst. 12 písm. f) se slovo „hodnot“ nahrazuje slovem „parametrů“. 

267. V § 91 odst. 12 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 

„h) neprovozuje, neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku na žádost jejího vlastníka podle 

§ 79 odst. 4,“. 

 Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l). 

268. V § 91 odst. 12 se na začátek písmene i) vkládají slova „jako vlastník rozvodného 

tepelného zařízení“. 

269. V § 91 odst. 12 písm. j) se za slovo „energie“ vkládají slova „nebo ukončení prací 

neuvede prostory do původního nebo jiného stavu“. 

270. V § 91 odst. 13 se za slovo „poruší“ vkládají slova „některý ze zákazů uvedený v § 20a 

odst. 3 nebo nesplní“ a slova „podle § 20a odst. 3“ se nahrazují slovy „podle § 20a odst. 4“. 

271. V § 91 odst. 14 písm. b) se za text „e) až l)“ vkládá text „nebo n)“. 

272. V § 91a odst. 1 písm. a) se text „§ 7a nebo“ nahrazuje textem „§ 7a,“. 

273. V § 91a odst. 1 písm. b) se text „s § 3 odst. 3“ nahrazuje slovy „s ustanovením § 28 odst. 

1 písm. g), § 62 odst. 1 písm. f) nebo § 77 odst. 8“. 

274. V § 91a odst. 1 písm. c) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“. 

275. V § 91a odst. 1 písm. f) se za slova „pachtu energetického zařízení“ vkládají slova „nebo 

neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu informace a podklady nebo mu neumožní 

nahlížet do účetních a jiných dokladů, pořídit kopie nebo opisy nebo neposkytne 

vysvětlení“. 

276. V § 91a odst. 1 písm. g) se text „a) nebo f)“ nahrazuje textem „a), b) nebo d) až f)“ a 
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číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“. 

277. V § 91a odst. 1 písm. h) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“. 

278. V § 91a odst. 1 písm. i) se text „j), k)“ nahrazuje textem „l), j)“ a text „i)“ se nahrazuje 

textem „h)“. 

279. V § 91a odst. 1 písm. j) se za slovo „zařízením“ vkládají slova „nebo na těžebním 

plynovodu za měřicím zařízením“. 

280. V § 91a odst. 1 se na začátku písmene k) doplňují slova „provozuje výrobnu elektřiny 

s instalovaným výkonem do 10 kW, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s 

distribuční soustavou,“ a slova „provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s 

přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou“ se zrušují. 

281. V § 91a odst. 1 písm. l) se slova „nebo jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy 

nebo osoba provozující plynárenské zařízení bezdůvodně nestanoví písemně podmínky pro 

realizaci veřejně prospěšné stavby nebo neudělí bezdůvodně písemný souhlas s jinou 

stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 11 nebo § 

68 odst. 4“ zrušují. 

282. V § 91a odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní: 

„m) jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy nebo osoba provozující plynárenské 

zařízení nebo držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie bezdůvodně nestanoví 

písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo neudělí bezdůvodně písemný 

souhlas s jinou stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 

11, § 68 odst. 4 nebo § 87 odst. 4,“. 

 Dosavadní písmena m) až z) se označují jako písmena n) až aa). 

283. V § 91a odst. 1 písm. n) se slova „nezajistí provoz“ nahrazují slovy „nezajistí jako 

vlastník provoz“ a slova „nezajistí jako vlastník opravy“ se nahrazují slovem „opravy“. 

284. V § 91a odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní: 

„o) poruší zákaz uvedený v § 66 odst. 3“. 

 Dosavadní písmena o) až aa) se označují jako písmena p) až bb). 

285. V § 91a odst. 1 písm. p) se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“, slova „soustavy nebo“ 

se nahrazuje slovem „soustavy“, za slova „distribuční soustavy“ se vkládají slova „nebo 

provozovateli zásobníku plynu“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“. 

286. V § 91a odst. 1 písm. q) se za text „§ 46 odst. 8, 9, 10 nebo“ vkládají slova „nesplní 

některou z povinností podle“ a slovo „nebo 5“ se zrušuje. 

287. V § 91a odst. 1 písmeno r) zní: 

„r) nesplní některou z povinností stanovených v § 46 odst. 12 nebo 13 nebo § 68 odst. 6 nebo 
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umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo § 87 odst. 6 nebo 

provede jinou činnost v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo § 87 

odst. 5 nebo vysadí trvalé porosty v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 7 nebo umístí stavbu v 

bezpečnostním pásmu v rozporu s ustanoveními § 69 odst. 3 nebo poruší podmínky stanovené 

v souhlasu podle § 46 odst. 11, § 68 odst. 4 nebo § 87 odst. 6,“. 

288. V § 91a  odst. 1 písm. s) se slova „neupraví odběrné místo“ nahrazují slovy „nezajistí 

technické podmínky“ a za slovo „nebo“ se vkládají slova „neupraví odběrné místo pro 

instalaci měřicího zařízení podle“. 

289. V § 91a  odst. 1 písm. t) se slova „nebo § 71 odst. 7“ zrušují a za slova „nebo jeho 

zajištění podle“ se vkládá text „§ 71 odst. 7 nebo“. 

290. V § 91a  odst. 1 písm. u) se slova „bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní 

nebo distribuční soustavy“ a slova „zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele 

tepelné energie v rozporu s“ zrušují. 

291. V § 91a  odst. 1 písm. v) se slova „a přístup k němu“ nahrazují slovy „nebo provedení 

pravidelného odečtu“. 

292. V § 91a  odst. 1 písm. w) se slova „přepravy plynu nebo“ nahrazují slovy „přepravy 

plynu,“ a za slova „distribuce plynu“ se vkládají slova „nebo neoprávněného uskladnění 

plynu“. 

293. V § 91a  odst. 1 písm. x) se slovo „elektřiny,“ nahrazuje slovy „elektřiny nebo“ a text 

„§ 73 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 73 odst. 6“. 

294. V § 91a  odst. 1 se písmeno y) zrušuje. 

Dosavadní písmena z) až bb) se označují jako písmena y) až aa). 

295. V § 91a  odst. 2 písm. a) se slova „bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné 

energie nebo rozvod tepelné energie“. 

296. V § 91a  odst. 2 písm. b) se slova „poruší zákaz stanovený“ nahrazují slovy „nesplní 

některou z povinností stanovených“ a slova „nebo provádí v ochranných pásmech činnosti 

bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či 

rozvod tepelné energie v rozporu s § 87 odst. 4“ se zrušují. 

297. V § 91a  odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění 

nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo ukončení prací neuvede prostory 

do původního nebo jiného stavu podle § 87 odst. 6,“. 

 Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 

298. V § 91a  odst. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „nesplní povinnosti uvedené v 
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§ 18b nebo“. 

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

zní: 

„i) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 28 odst. 8 nebo 9.“. 

300. V § 91a odst. 3 slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“ a text „§ 58i odst. 8 až 10“ 

se nahrazuje textem „§ 58i odst. 4, § 58j odst. 6 až 8“. 

301. V § 91a se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6. 

302. V § 91a odst. 4 se za slova „fyzická osoba“ vkládají slova „, která je účastníkem 

sporného řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem,“, slova „nebo se neúčastní“ 

se nahrazují slovy „vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se“, za slovo „záznamů“ se 

vkládají slova „, které se týkají vedeného sporu“ a slova „, je-li účastníkem sporu 

rozhodovaného Energetickým regulačním úřadem“ se zrušují. 

303. V § 91a odst. 5 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“. 

304. V § 91a odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, text „v)“ se nahrazuje textem „x)“, 

číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“, text „f) nebo g)“ se nahrazuje textem „g) nebo h)“ a text 

„odstavci 5“ se nahrazuje textem „odstavci 4“. 

305. V § 91d se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přestupky podle § 90 odst. 1 písm. j) až 

l), w) a x), § 91 odst. 1 písm. m), § 91a odst. 1 písm. m), p) až r) a § 91a odst. 2 písm. b) až 

d) projednává Státní energetická inspekce.“. 

306. V § 91d odst. 2 se slova „Energetický regulační úřad“ nahrazují slovy „správní orgán, 

který je uložil“. 

307. V § 96 odst. 2 se věta první zrušuje. 

308. V § 96 odst. 5 se slova „nebo obchodního“ zrušují. 

309. V § 96 odst. 8, který zní „(8) Na oprávnění k cizím nemovitostem, pokud jde o 

energetická zařízení, jakož i omezení jejich užívání, které se nezapisovalo podle 

předchozích právních předpisů do veřejného seznamu, se nevztahuje zásada přednosti 

věcného práva k cizím nemovitostem zapsaného do veřejného seznamu před věcným 

právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V případě zápisu takového oprávnění k 

cizím nemovitostem do veřejného seznamu se při stanovení jeho pořadí vychází z 

okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitostem vzniklo.“ se jeho označení „(8)“ 

nahrazuje označením „(9)“. 

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako 10 a 11. 

310. Za § 97a se vkládá nový § 97b, který včetně nadpisu zní: 
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„97b 

Obsah a schvalování desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy a desetiletého 

plánu rozvoje přepravní soustavy 

(1) Předmětem desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy a desetiletého plánu 

rozvoje přepravní soustavy (dále jen „desetiletý plán rozvoje soustavy“) jsou opatření přijímaná 

s cílem zajistit přiměřenou kapacitu soustavy a bezpečnost dodávek elektřiny a plynu, přičemž 

se rovněž zohledňuje desetiletý plán rozvoje přenosové a přepravní soustavy pro celou 

Evropskou unii. Desetiletý plán rozvoje soustavy 

a) uvádí, které části soustavy je třeba v následujících deseti letech vybudovat nebo rozšířit, 

b) vymezuje veškeré investice do soustavy, o jejichž realizaci držitel licence rozhodl, a nové 

investice, které je nutno realizovat v následujících třech letech, 

c) stanoví termíny realizace investic podle písmene b). 

 (2) Řízení o schválení desetiletého plánu rozvoje soustavy se zahajuje na žádost držitele 

licence na přenos elektřiny nebo držitele licence na přepravu plynu. Žádost se podává 

Energetickému regulačnímu úřadu do 31. října příslušného kalendářního roku a přílohou 

žádosti je návrh desetiletého plánu rozvoje soustavy. Ve stejném termínu podává držitel licence 

na přenos elektřiny nebo držitel licence na přepravu plynu žádost ministerstvu o vyjádření podle 

§ 16 odst. 1 písm. m), které ministerstvo vydá do 30 dnů ode dne podání žádosti Energetickému 

regulačnímu orgánu do jím vedeného řízení. 

 (3) Účastníkem řízení je pouze držitel licence, jehož desetiletý plán rozvoje soustavy je 

předmětem řízení. 

 (4) Energetický regulační úřad konzultuje desetiletý plán rozvoje soustavy podle § 17e 

odst. 4 až 6. Po dobu zveřejnění návrhu desetiletého plánu rozvoje soustavy neběží lhůta pro 

vydání rozhodnutí. 

 (5) Energetický regulační úřad posuzuje soulad desetiletého plánu rozvoje soustavy s 

požadavky na realizaci investic do přenosové nebo přepravní soustavy uplatněnými v 

konzultačním procesu a soulad desetiletého plánu rozvoje s desetiletým plánem rozvoje 

přenosové a přepravní soustavy pro celou Evropskou unii. 

 (6) Nezahrnuje-li desetiletý plán rozvoje soustavy opodstatněné požadavky na investice 

do přenosové nebo přepravní soustavy, je-li v rozporu s desetiletým plánem rozvoje soustavy 

pro celou Evropskou unii nebo neobsahuje-li náležitosti podle odstavce 1, může Energetický 

regulační úřad rozhodnutím nařídit, aby držitel licence plán rozvoje soustavy změnil, a stanoví 

k tomu přiměřenou lhůtu.“. 

311. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „instalace“ vkládají slova „a postup a podmínky 
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instalace inteligentních měřicích systémů“. 

312. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, postup vytvoření 

strategické rezervy“. 

313. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a opatření a postupy 

vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích 

v plynárenství“. 

CELEX 32017R1938 

314. V § 98a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: 

„i) způsob sestavení národního energetického mixu.“. 

315. V § 98a odst. 2 písmena e) a f) znějí: 

„e) náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a termíny pro jejich 

předkládání, 

f) termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o ceně, termíny, podmínky 

pro věcné usměrňování cen v teplárenství, pravidla pro komunikaci a součinnost mezi 

regulovanými subjekty a Energetickým regulačním úřadem, druhové členění majetku 

sloužícího k výkonu licencovaných činností do regulovaných tříd a regulovanou odpisovou 

sazbu pro každou z těchto tříd, stanovení věcných a časových podmínek uplatňování 

regulovaných cen na trhu s elektřinou a trhu s plynem,“. 

316. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 1 se za slovo „soustavám,“ vkládají slova „včetně 

náležitostí žádosti o poskytnutí služby přenosové nebo distribuční soustavy,“. 

317. V § 98a odst. 2 písm. h) bod 2 zní: 

„2. termíny a postupy pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a 

termíny a postup uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu a podmínky výpovědi 

smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy z důvodu neplnění platební povinnosti 

obchodníkem s elektřinou,“. 

318. V § 98a odst. 2 písm. h) se na začátek bodu 3 vkládá slovo „termíny,“. 

319. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 4 se slova „včetně zúčtování a vypořádání regulační 

energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze“ nahrazují slovy „pravidla finančního 

zajištění subjektů zúčtování“. 

320. V § 98a odst. 2 písm. h) bod 5 zní: 

„5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování a vypořádání regulační 

energie, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení 

stavu nouze,“. 
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321. V § 98a odst. 2 písm. h) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „, organizace 

dvoustranných obchodů a přeshraničního obchodování“. 

322. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 8 se slova „včetně registrace odběrných a předávacích 

míst“ zrušují. 

323. V § 98a odst. 2 písm. h) se na začátek bodu 10 a 14 vkládají slova „termíny a“. 

324. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 11 se slovo „skladbu“ nahrazuje slovem „složky“ a slovo 

„regulovaných“ se nahrazuje slovy „, obsah předávaných údajů,“. 

325. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 12 se slovo „technické“ nahrazuje slovem „postup a“ a na 

konci textu tohoto bodu se doplňují slova „, včetně náležitostí žádosti“. 

326. V § 98a odst. 2 písm. h) se na konec textu bodu 14 doplňují slova „a vyúčtování spotřeby 

elektřiny“. 

327. V § 98a odst. 2 se na konci písmene h) doplňují nové body 15 a 16, které znějí: 

„15. kategorie zákazníků, 

16. termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst 

výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav,“. 

328. V § 98a odst. 2 písm. i) bodě 2 se slova „termíny pro“ nahrazují slovy „termíny a postupy 

pro“. 

329. V § 98a odst. 2 písm. i) se na začátek bodu 3 vkládá slovo „termíny,“. 

330.  V § 98a odst. 2 písm. i) bodě 4 se za slova „vyrovnávání odchylek“ vkládají slova „, 

postupy pro vyrovnávání plynu v plynárenské soustavě“. 

331. V § 98a odst. 2 písm. i) se bod 13 zrušuje. 

Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 13. 

332. V § 98a odst. 2 se písmeno k) zrušuje. 

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n). 

333. V § 98a odst. 2 se na konci textu písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmena m) a n) 

se zrušují. 

334. V příloze se na konci textu doplňují slova: 

„Anodové uzemnění protikorozní ochrany      100 m“. 

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 
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1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 

458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Kontroly započaté Energetickým regulačním úřadem v oblasti působnosti, která dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci a které před tímto dnem 

nebyly dokončeny, dokončí Energetický regulační úřad. 

3. Řízení o přestupku zahájená Energetickým regulačním úřadem v oblasti působnosti, 

která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci a která před 

tímto dnem nebyla pravomocně skončená, dokončí Energetický regulační úřad. 

4. Výkon rozhodnutí o přestupku zahájený Energetickým regulačním úřadem přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

přechází na Státní energetickou inspekci, dokončí Energetický regulační úřad. Výkon 

rozhodnutí o přestupku v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

přechází na Státní energetickou inspekci, který bude možné zahájit až po nabytí účinnosti tohoto 

zákona, provede Státní energetická inspekce. 

5. Smlouva o dodávce elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o dodávce elektřiny podle 

§ 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o 

sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

7. Smlouva o připojení uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o připojení podle § 50 odst. 3 

zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o 

zajištění služby přenosové soustavy podle § 50 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

9. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o 

zajištění služby distribuční soustavy podle § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

10. Smlouva o zúčtování regulační energie uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zúčtování 
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regulační energie podle § 50 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

11. Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou uzavřená podle zákona 

č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou podle § 50 odst. 8 zákona č. 

458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

12. Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií uzavřená podle zákona č. 

458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za 

smlouvu o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií podle § 50 odst. 9 zákona č. 458/2000 

Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 131/2015 Sb. 

Čl. V 

Zákon č. 131/2015 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, a další související zákony, ve znění zákona č. 222/2016 

Sb., se mění takto: 

1. V části první čl. I, v novelizačním bodě 171, pokud jde o § 24 odst. 10 se písmeno y) zrušuje. 

2. V části první čl. I, v novelizačním bodě 197, pokud jde o § 25 odst. 11 se písmeno l) zrušuje. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Čl. VI 

ÚČINNOST 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení 

a) části první čl. I bodů 1, 6, 16, 17, 27, 34 až 36, 40, 41, 43, 52, 56 až 59, 66, 67, 82 až 
84, 91, 99, 100, 106, 108 až 116, 125 až 127, 132, 144, 153 až 155, 171, 173 až 175 a 
193, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po jeho vyhlášení, 
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b) části druhé čl. III a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020,  
c) části druhé čl. III bodu 144, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. 

 

 

 

 

  

. 
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