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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/201021)

Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Ustanovení
(čl., bod,
Obsah
Celex č.
Obsah
písm.
apod.)
Část první, Hlava I,
32017R1938 Článek 13 - 1. Požádá-li členský stát o
mezinárodní
pomocí
v
krizových
Solidarita uplatnění solidárního opatření
Obecná část, § 2,
situacích
v
plynárenství
situace,
kdy
podle tohoto článku, členský stát,
odst. 2, písm. b Česká republika přijímá nebo
jež je přímo propojen s žádajícím
bod 31
poskytuje solidární opatření dle
členským státem, nebo pokud tak
článku 13 přímo použitelného
daný členský stát stanoví, jeho
předpisu Evropské unie21)
příslušný orgán nebo provozovatel
přepravní soustavy či provozovatel
distribuční soustavy přijmou, aniž
Část první, Hlava I,
by
pokud
možno
vznikly
z)
vykonává
působnost
členského
nebezpečné
situace,
nezbytná
Obecná část, § 16 opatření s cílem zajistit, aby se do
písmena z), aa) a bb) státu při mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství
té doby, než budou zajištěny
podle přímo použitelného předpisu
dostatečné
dodávky
plynu
Evropské unie21),
zákazníkům chráněným v rámci
aa) přijímá nebo podává sousedním
solidarity v žádajícím členském
státům žádosti o mezinárodní pomoc
státě, v nezbytném rozsahu snížily
v krizových situacích v plynárenství,
nebo nepokračovaly dodávky
plynu na jeho území zákazníkům
bb)
přejímá
nebo
předává
jiným než chráněným v rámci
sousedním státům a účastníkům
solidarity. Žádající členský stát
trhu s plynem plyn poskytnutý při
zajistí, aby příslušný objem plynu
mezinárodní pomoci v krizových
byl na jeho území skutečně dodán
situacích v plynárenství; toto není
zákazníkům chráněným v rámci
považováno za obchod s plynem.
solidarity.
Část první, Hlava I, cc) na základě písemného pověření
Ve výjimečných případech a na
Obecná část, § 20a – ministerstva, jeho jménem a na
řádně
odůvodněnou
žádost
jeho
účet
za
úplatu
subjektům
příslušného
provozovatele
odst. 4 písmeno cc)
zúčtování dodávat nebo od nich
elektroenergetické
přenosové
odebírat v rámci
mezinárodní
soustavy či plynárenské přepravní
pomoci
v krizových
situacích
soustavy
mohou
i
nadále
v plynárenství plyn; toto není
pokračovat
dodávky
plynu
považováno za obchod s plynem.
Ustanovení (část,
hlava, díl, §, odst.,
písm., bod apod.)
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„a při poskytování mezinárodní
pomoci v krizových situacích v
plynárenství
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské
unie21)“
První část, Hlava II, „Při poskytování mezinárodní
zvláštní část, Díl 2, pomoci v krizových situacích v
plynárenství se náhrady poskytují
§58 – doplnění
dle přímo použitelného předpisu
odstavce 7
Evropské unie21).“
První část, Hlava II, „a při poskytování mezinárodní
zvláštní část, Díl 2, pomoci v krizových situacích v
§59, odst. 1, písm. j) plynárenství
podle
přímo
–bod 2
použitelného předpisu Evropské
unie21)“
První část, Hlava II, Stav nouze nastává také v případě,
zvláštní část, Díl 2, oznámí-li písemně ministerstvo
provozovateli přepravní soustavy, že
§73 –odstavec 2
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.
První část, Hlava II, „s výjimkou vyhlášení stavu
zvláštní část, Díl 2, nouze z důvodu poskytnutí
§73 – doplnění
mezinárodní
pomoci
odstavce 7
v krizových
situacích
První část, Hlava II,
zvláštní část, Díl 2,
§58, odst. 1, písm. i)
– doplnění bodu 2

v plynárenství“

Stránka 2 (celkem 8)

některým
kriticky
důležitým
plynovým
elektrárnám,
vymezeným v čl. 11 odst. 7, v
členském
státě
poskytujícím
solidární pomoc, pokud by
výpadek dodávek plynu do těchto
zařízení měl za následek vážné
škody
pro
fungování
elektroenergetické soustavy nebo
by ohrozil těžbu nebo přepravu
plynu.
2. Členský stát rovněž poskytne
solidární
opatření
jinému
členskému státu, s nímž je
propojen přes třetí zemi, nejsou-li
tyto toky přes třetí zemi omezeny.
Takové rozšíření opatření podléhá
dohodě
mezi
příslušnými
členskými státy, které případně
zapojí třetí zemi, přes niž jsou
propojeny.
3. Solidární opatření je přijímáno
jako krajní řešení a použije se
pouze tehdy, pokud žádající
členský stát:
a) i přes uplatnění opatření
uvedeného v čl. 11 odst. 3 nebyl
schopen pokrýt deficit dodávek
plynu
svým
zákazníkům
chráněným v rámci solidarity;
b) vyčerpal veškerá tržní opatření a
veškerá opatření stanovená v jeho
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První část, Hlava II, (1) Ministerstvo žádá po předchozím
zvláštní část, Díl 2, stanovisku provozovatele přepravní
§73b –Přijímání soustavy sousední členské státy,
s jejichž soustavami je propojena
mezinárodní
přepravní soustava, o poskytnutí
pomoci v
mezinárodní pomoci v krizových
krizových
situacích v plynárenství podle přímo
situacích
použitelného předpisu Evropské
v plynárenství
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 zakázek50) nepoužijí.
(5) V rámci úplaty, za níž je přejímán
plyn od sousedních členských států
v rámci 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
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plánu pro stav nouze;
c) oznámil Komisi a příslušným
orgánům všech členských států, s
nimiž je propojen buď přímo, nebo
v souladu s odstavcem 2 přes třetí
zemi, svou výslovnou žádost o
solidární pomoc, ke které připojil
popis
provedených
opatření
uvedených v písmenu b) tohoto
odstavce;
d) se zaváže, že členskému státu
poskytujícímu solidární pomoc
zaplatí
spravedlivou
a
bezodkladnou kompenzaci podle
odstavce 8.
4. Pokud by žádajícímu členskému
státu mohl solidární pomoc
poskytnout více než jeden členský
stát, pokusí se žádající členský stát
po konzultaci všech členských
států, od nichž se vyžaduje, aby
poskytovaly solidární pomoc,
získat co nejvýhodnější nabídku z
hlediska nákladů, rychlosti dodání,
spolehlivosti
a
diverzifikace
dodávek plynu. Dotčené členské
státy poskytnou tyto nabídky v co
největší míře a co nejdéle na
základě dobrovolných opatření na
straně poptávky, než přistoupí k
netržním opatřením.
5. Pokud se ukáže, že tržní opatření
jsou nedostatečná k tomu, aby
členský stát poskytující solidární
pomoc vyřešil deficit dodávek
plynu zákazníkům chráněným v
rámci solidarity v žádajícím
členském státě, může členský stát
poskytující solidární pomoc v
zájmu
splnění
povinností
stanovených v odstavcích 1 a 2
zavést netržní opatření.
6. Příslušný orgán žádajícího
členského
státu
okamžitě
informuje Komisi a příslušné
orgány dotčených členských států
poskytujících solidární pomoc,
dojde-li na jeho území k pokrytí
dodávek
plynu
zákazníkům
chráněným v rámci solidarity, nebo
pokud jsou povinnosti podle

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUPXS)

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).

Stránka 4 (celkem 8)

odstavců 1 a 2 na základě jeho
potřeb sníženy, nebo pozastaveny
na žádost členského státu
přijímajícího solidární pomoc.
7. Povinnosti stanovené v
odstavcích 1 a 2 se použijí s
výhradou technicky bezpečného a
spolehlivého
fungování
plynárenské soustavy členského
státu
poskytujícího
solidární
pomoc a s výhradou omezení
daného
maximální
exportní
kapacitou propojení infrastruktury
příslušného členského státu vůči
žádajícímu
členskému
státu.
Technická, právní a finanční
ujednání mohou tyto okolnosti
zohlednit, zejména ty, za nichž se
na trhu dosáhne až maximální
propojovací kapacita.
8. Solidární pomoc podle tohoto
nařízení se poskytuje na základě
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První část, Hlava II, (1) Ministerstvo přijímá žádosti
zvláštní část, Díl 2, sousedních členských států, s jejichž
§73c Poskytování soustavami je propojena přepravní
soustava, o poskytnutí mezinárodní
mezinárodní
pomoci v krizových situacích v
pomoci v
plynárenství
podle
přímo
krizových
použitelného
předpisu
Evropské
situacích
unie21) a po projednání vládou zasílá
v plynárenství
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.
(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
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kompenzace. Členský stát žádající
o solidární pomoc bezodkladně
vyplatí spravedlivou kompenzaci
členskému státu poskytujícímu
solidární
pomoc,
nebo
bezodkladnou
platbu
této
kompenzace
zajistí.
Tato
spravedlivá kompenzace pokrývá
alespoň:
a) plyn dodaný na území žádajícího
členského státu;
b) veškeré další příslušné a
přiměřené náklady vzniklé při
poskytování solidární pomoci,
případně včetně nákladů na
opatření, která mohla být
stanovena předem;
c)
náhradu
za
případnou
kompenzaci vyplývající ze soudních
řízení, rozhodčích či obdobných
řízení a vyrovnání a související
náklady na tato řízení, do nichž je
zapojen členský stát poskytující
solidární pomoc a která jsou
vedena vůči subjektům zapojeným
do poskytování takové solidární
pomoci.
Spravedlivá kompenzace podle
prvního pododstavce zahrnuje
mimo jiné všechny přiměřené
náklady, které při provádění
tohoto článku členskému státu
poskytujícímu solidární pomoc
vzniknou v důsledku povinnosti
vyplatit kompenzaci vyplývající ze
základních
práv
zaručených
právem Unie a z platných
mezinárodních závazků, a další
přiměřené náklady vzniklé v
důsledku vyplacení kompenzace
podle vnitrostátních pravidel pro
poskytování kompenzace.
Do 1. prosince 2018 přijmou
členské státy za účelem provádění
prvního a druhého pododstavce
tohoto
odstavce
nezbytná
opatření, a to zejména technická,
právní a finanční ujednání podle
odstavce 10. V rámci těchto
opatření mohou být stanoveny
praktické
postupy
pro
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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 zakázek50).
(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.
První část, Hlava V, „a opatření a postupy vykonávané
při
přijímání
a
poskytování
zmocňovací
ustanovení, § 98a mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství“
odst. 1 – doplnění
textu písm. e)
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bezodkladnou úhradu.
9. Členské státy zajistí, aby byla
ustanovení
tohoto
článku
prováděna
v
souladu
se
Smlouvami, s Listinou základních
práv Evropské unie a s platnými
mezinárodními závazky. Za tímto
účelem přijmou nezbytná opatření.
10. Do 1. prosince 2018 přijmou
členské státy nezbytná opatření,
včetně opatření dohodnutých v
rámci technických, právních a
finančních ujednání, s cílem zajistit,
aby byl plyn dodáván zákazníkům,
kteří jsou chráněni v rámci
solidarity, v žádajícím členském
státě v souladu s odstavci 1 a 2.
Technická, právní a finanční
ujednání se dohodnou mezi
členskými státy, které jsou
propojeny přímo nebo v souladu s
odstavcem 2 přes třetí zemi, a jsou
popsána v jejich příslušných
plánech pro stav nouze. Tato
ujednání mohou mimo jiné
zahrnovat tyto prvky:
a) provozní bezpečnost sítí;
b) ceny plynu, které mají být
použity, nebo metodiky pro jejich
stanovení, s ohledem na dopady na
fungování trhu;
c) využití propojení včetně
obousměrné
kapacity
a
podzemního skladování plynu;
d) objemy plynu nebo metodiku
pro jejich stanovení;
e) kategorie nákladů, které budou
muset být zahrnuty do spravedlivé
a bezodkladné kompenzace a
mohou zahrnovat škody za
omezení průmyslové výroby;
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f) uvedení metody, jak by mohla
být
spravedlivá
kompenzace
vypočítána.
Finanční ujednání dohodnuté mezi
členskými státy před oznámením
žádosti o solidární pomoc obsahuje
ustanovení,
která
umožňují
výpočet spravedlivé kompenzace
přinejmenším za veškeré příslušné
a přiměřené náklady vzniklé při
poskytování solidární pomoci, a
závazek, že tato kompenzace bude
vyplacena.
V rámci každého mechanismu
kompenzace se poskytnou pobídky
k účasti na tržních řešeních, jako
jsou aukce a mechanismy na straně
poptávky. Tento mechanismus
nesmí vytvářet nevhodné pobídky,
včetně pobídek finančního rázu,
vedoucí účastníky trhu k tomu, aby
odložili svá opatření do doby, kdy
budou použita netržní opatření.
Všechny mechanismy kompenzace
nebo alespoň jejich shrnutí jsou
obsaženy v plánech pro stav nouze.
11. Pokud může členský stát pokrýt
spotřebu plynu svých zákazníků
chráněných v rámci solidarity z
vlastní těžby, je v tomto rozsahu
osvobozen od povinnosti uzavírat
za účelem obdržení solidární
pomoci technická, právní a finanční
ujednání se členskými státy, s nimiž
je propojen přímo nebo v souladu s
odstavcem 2 přes třetí zemi. Touto
výjimkou není dotčena povinnost
příslušného
členského
státu
poskytovat solidární pomoc jiným
členským státům podle tohoto
článku.
12. Komise do 1. prosince 2017 a
po konzultaci se skupinou GCG
stanoví právně nezávazné pokyny
pro klíčové prvky technických,
právních a finančních ujednání,
týkající se zejména toho, jak prvky
uvedené v odstavcích 8 a 10
uplatňovat v praxi.
13. V případě, že se členské státy
nedohodnou
na
nezbytných
technických, právních a finančních
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ujednáních do 1. října 2018, může
Komise po konzultaci s dotčenými
příslušnými orgány navrhnout
rámec pro takováto opatření, v
němž stanoví zásady nezbytné k
zajištění jejich fungování, které
vycházejí z pokynů Komise
uvedených v odstavci 12. Členské
státy dokončí svá ujednání do 1.
prosince 2018, přičemž v co
nejvyšší míře zohlední návrh
Komise.
14. Použitelnost tohoto článku
není dotčena, jestliže se členské
státy na technických, právních a
finančních ujednání nedohodnou
nebo je nedokončí. V takovém
případě se dotčené členské státy
dohodnou
na
nezbytných
opatřeních ad hoc a členský stát
žádající o solidární pomoc učiní
závazek v souladu s odst. 3 písm.
d).
15. Povinnosti stanovené v
odstavcích 1 a 2 tohoto článku se
přestanou uplatňovat okamžitě po
vyhlášení konce stavu nouze, nebo
pokud Komise dospěje v souladu s
čl.
11
odst.
8
prvním
pododstavcem k závěru, že
vyhlášení stavu nouze není
oprávněné nebo již přestalo být
oprávněné.
16. Pokud Unii v souvislosti s
opatřeními, jež jsou členské státy
povinny podle tohoto článku
přijmout, vzniknou náklady v
důsledku jakékoli odpovědnosti
jiné
než
odpovědnosti
za
protiprávní úkony nebo protiprávní
jednání podle čl. 340 druhého
pododstavce Smlouvy o fungování
EU, jsou jí tyto náklady nahrazeny
členským státem přijímajícím
solidární pomoc.
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