
  

 VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 9. listopadu 
2018, s termínem dodání stanovisek do 7. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K části druhé 
Není zřejmé, z jakého důvodu dochází ke změně definice distribuční a 
přenosové soustavy u odvětví elektroenergetiky, zatímco u odvětví plynárenství 
nejsou zařízení ke skladování plynu výslovně uvedena jako součást distribuční 
a přepravní soustavy. Požadujeme, aby byl přístup k vymezení soustav v obou 
energetických odvětvích obdobný.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 K části čtvrté 
Upozorňujeme, že nelze navrhovat a přijmout, že v části druhé (celý) článek III 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2020 a zároveň že v části druhé čl. III bod 144 
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2026. 

Vysvětleno  
Vzhledem k obsahovým změnám bude 
navržena standardní účinnost. 

Ministerstvo 
dopravy 

Po zapracování akceptovaných připomínek vzešlých z meziresortního 
připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona doporučujeme provést jeho 
finální legislativně technickou revizi vedoucí k odstranění některých 
nedostatků, jako například v čl. I bodu 11 [za slovy „(dále jen „Úřad“)“ chybějí 
uvozovky nahoře], bodu 14 [dle úvodní věty se doplňují písmena d) až g), 
přičemž se fakticky navrhuje znění písmen d) až h)] nebo bodu 30 (vypustit 
slovo „se“ před slovem „zrušují“). 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
životního prostředí 

K § 3 odst. 4 (bod 10):  
Z činností, na něž se vyžaduje licence, je nutné vyjmout provozování plnících 
stanic na biometan: 
- V § 3 odst. 4 se doplňuje nové písmeno d): „na využití biometanu při 
provozování plnící stanice na stlačený zemní plyn.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Na provozování plnících stanic na 
biometan není licence vyžadována. 

 V energetickém zákoně v § 11 odstavci 1 na konci textu písmene g) 
požadujeme doplnit text „povinnost mlčenlivosti o skutečnostech technického 
charakteru neplatí pro osoby podávající o takových skutečnostech svědectví 
kontrolním orgánům,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 V čl. III požadujeme podrobit komplexní revizi novelizační bod 309, který je 
upraven zmatečně, a dát jej do souladu s Legislativními pravidly vlády, zejména 
konec prvního odstavce. 

Vysvětleno 
Novelizační bod napravuje situaci, kdy 
§ 96 obsahuje dvakrát označení 
odstavce 8. 

Ministerstvo financí K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 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.: Do Důvodové zprávy 
požadujeme konkrétně uvést, že změny související s přijetím navrženého 
zákona budou realizovány bez nároku na zvýšení personálních kapacit 
a objemu prostředků na platy zaměstnanců v kapitole Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a případně ostatních dotčených kapitolách státního rozpočtu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Změna působnosti v oblasti dohledu 
nad dodržováním zákona není řešena 
v této novele. 

 K čl. III 
V úvodní větě doporučujeme vložit čárku za slova „zákona č. 225/2017 Sb.“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 9  
V bodě 31. doporučujeme slovo „dle“ vyjádřit slovem „podle“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 13  
Slova „za slova“ odstranit (vyskytují se dvakrát) a dále odstranit slovo „se“ před 
slovem „vkládají“. 

Vysvětleno 
Předmětný novelizační bod je 
odstraněn. 

 K čl. III, bodu 42  
V souvislosti s § 17 odst. 12 doporučujeme zvážit nutnost formulovat 
kompetenci ERÚ v dalších činnostech kromě uvedených v odst. 11 znovu 

Vysvětleno 
Jedná se o upřesnění a konkretizaci, 
aby bylo srozumitelné, že činnosti 
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uváděním citací ze zákona o cenách (§1 odst. 6) a použít spíše odkaz na 
příslušné ustanovení právního předpisu upravujícího oblast cen. 

uvedené v odst. 11 podléhají vždy a 
další činnosti uvedené v odst. 12 podle 
podmínek tam uvedených. 

 K čl. III, bodu 43  
Slovo „deseti“ vyjádřit číslovkou „10“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 68  
Vložit slovo „slovy“ před slova „“energetických zařízení““. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 71  
V § 19b odst. 3 písm. h) slovo „rozdíl“ vyjádřit slovem „rozdílu“. V § 19b odst. 4 
doporučujeme za slovo „nejpozději“ vložit slovo „do“.  V § 19b odst. 5 je třeba 
neoznačenou větu na konci uvést jako samostatný odstavec 6. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 89  
Odstranit zkratku „písm.“ před slovy „se na konci textu“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 98  
V § 25 odst. 11 písm. c) doporučujeme za slovem „číslo“ nahradit čárku spojkou 
„a“. 

Vysvětleno 
Novelizační bod není součástí návrhu 
zákona. 

 K čl. III, bodu 120  
Tento novelizační bod doporučujeme rozdělit na dva. 

Vysvětleno 
Novelizační bod byl upraven. 

 K čl. III, bodu 139  
Není nám zcela srozumitelný smysl věty. Doporučujeme buď nahradit čárku za 
slovem „podnikatele“ spojkou „a“ nebo tuto čárku odstranit. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 191  
Ve větě druhé vložit slovo „písmena“ před text „s) až z)“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 198  
V § 90 nový odst. 3 v textu je použit pojem „správní delikt“. Doporučujeme zvážit 
soulad s úpravou v novém zákonu o přestupcích. 

Vysvětleno 
Akceptována připomínka Ministerstva 
vnitra 

 K čl. III, bodu 200  
Slova „text „z) nebo aa)“ se nahrazuje textem „y) nebo z)““ nahradit slovy „slova 
„z nebo aa)“ se nahrazují slovy „y) nebo z)““. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 212  
Písmena „d), e), f), g)“ doporučujeme citovat jako „písm. d) až g)“ a za 
písmenem „g)“ odstranit čárku“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 216  
Písmena „d), e), f)“ doporučujeme citovat jako písmena „d) až f)“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 230  
Písmena „d), e), f), g)“ doporučujeme citovat jako „písm. d) až g)“. 

Akceptováno 
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 K čl. III, bodu 245  
Písmena „d), e), f)“ doporučujeme citovat jako písmena „d) až f)“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 256  
Písmena „c), d), e) f)“ doporučujeme citovat jako písmena „c) až f)“ a dále vložit 
předložku „v“ před text „odst. 11 písm. d)“. 

Akceptováno 

 K čl. III, bodu 310  
V § 97b odst. 1 písm. a) vyjádřit slovo „deseti“ číslovkou „10“ a v písmenu b) 
vyjádřit slovo „třech“ číslovkou „3“. 

Akceptováno 

 K čl. IV -  bodě 6. je třeba slova „po dni“ nahradit slovy „ode dne“.  Tato 
připomínka platí i pro body 7. až 12. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K části druhé, článku III a jeho novelizačnímu bodu 43 – k ust. § 17b odst. 
2  
MZV navrhuje následující znění předmětného novelizačního bodu:  „V § 17b se 
na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Člen Rady může být jmenován 
opakovaně, ne však více než dvakrát za sebou a nejvíce celkem na 10 let.“.“ 
Znění navržené MZV se tak oproti znění obsaženému v předloženém návrhu 
zákona (tj. původnímu znění) liší doplněním návětí, vložením slov „ne však více 
než dvakrát za sebou a“, tzn. i přesunutím slova „však“, a použitím číslice „10“ 
místo jejího vyjádření slovem.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Ministerstvo 
zemědělství 

K návrhu zákona – část druhá čl. III – k  bodu 67 
Doporučujeme na konci bodu doplnit větu „Dosavadní odstavec 6 se označuje 
jako odstavec 7.“. 

Akceptováno 

 K návrhu zákona – část druhá čl. III – k  bodu 245 
Doporučujeme opravit výčet písmen, ve kterých se nahrazuje slovo „poruší“, na 
d), e), f), i) a s). 

Vysvětleno 
Původní výčet písmen je uveden 
správně, neboť předmětná úprava slov 
probíhá před zrušením písmene a 
následným přepsáním písmen. 

 K návrhu zákona – část druhá čl. III – k  bodu 295 
V novelizačním bodu je třeba doplnit, že vyznačená slova se „zrušují“. 

Akceptováno 
 

 K návrhu zákona – část druhá čl. III  
Upozorňujeme, že v porovnání s Platným zněním mezi novelizačními body 
chybí bod, kde se v § 98a odst. 2 písm. i) bodě 13 vkládají na začátek textu 
slova „termíny a“ a na konci textu doplňují slova „vyúčtování spotřeby plynu“. 
Stejně tak v porovnání s Platným zněním chybí novelizační bod, kde se v § 98a 
odst. 2 písm. l za slovo „včetně“ vkládají slova „jejich vzorů,“. 

Akceptováno 
Novelizační bod doplněn, respektive 
rozšířen 
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 Upozorňujeme na špatně vyznačené změny v Platném znění energetického 
zákona, a to § 90 odst. 1 písm. l), § 91 odst. 6 písm. p), odst. 7 písm. n), 

Akceptováno 
Platné znění upraveno v souladu 
s novelizačními body 

Ministerstvo vnitra K čl. III bodu 27 – k § 11a odst. 7 energetického zákona:  
Požadujeme upravit text ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že smlouva je 
považována za uzavřenou na dobu neurčitou po uplynutí 36 měsíců od 
účinnosti smlouvy. Z formulace ustanovení jednoznačně nevyplývá, že se 
slovní spojení „po uplynutí této doby“ vztahuje k zákonné hranici 36 měsíců a 
nikoliv k době, která byla stanovena ve smlouvě mezi držitelem licence a 
zákazníkem. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 K čl. III bodu 198 – k § 90 odst. 3 energetického zákona: 
Ustanovení požadujeme bez náhrady vypustit, neboť jeho smyslem je vynucení 
splnění procesní povinnosti. Jde tedy o pořádkový delikt a nikoliv o přestupek. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
Sporné řízení je vedeno podle 
ustanovení § 141 správního řádu, 
případné pořádkové delikty (pořádkovou 
pokutu § 62) upravuje správní řád (např. 
§ 137 vysvětlení nebo § 143 řízení na 
místě). 

 Nad rámec návrhu – k § 3 energetického zákona: 
Současné znění energetického zákona neřeší nasazování náhradních zdrojů 
elektrické energie jednotkami Hasičského záchranného sboru České republiky, 
případně dalšími složkami integrovaného záchranného systému, za mimořádné 
události nebo krizového stavu. Navrhujeme proto následující změny: 
1. Do odstavce 4 požadujeme doplnit, že licence se nevyžaduje také pro 

zajištění nezbytných nouzových dodávek elektrické energie jednotkami 
Hasičského záchranného sboru České republiky, případně dalšími složkami 
integrovaného záchranného systému, za mimořádné události nebo 
krizového stavu za použití náhradního zdroje elektrické energie. 

2. Dále navrhujeme vložit nové ustanovení specifikující, že Hasičský 
záchranný sbor České republiky, případně další složky integrovaného 
záchranného systému, používá náhradní zdroje elektrické energie pro 
nouzové dodávky elektrické energie jen na dobu nezbytně nutnou, za 
mimořádné události nebo krizového stavu, do té doby, než budou obnoveny 
dodávky elektrické energie prostřednictvím distribuční soustavy. Tato 
činnost se nepovažuje za výrobu elektrické energie podle tohoto zákona. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Nad rámec návrhu – k § 91a odst. 5 energetického zákona: Akceptováno 
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Ustanovení požadujeme obdobně jako § 90 odst. 3 bez náhrady vypustit, neboť 
jeho smyslem je vynucení splnění procesní povinnosti. Jde tedy o pořádkový 
delikt a nikoliv o přestupek. 
Zásadní připomínka 

 K čl. III bodu 27 – k § 11a odst. 11 energetického zákona:  
Byť jsme si vědomi, že navrhované přenesení odpovědnosti je činěno se 
záměrem ochrany spotřebitele, nejsme přesvědčeni o správnosti tohoto kroku. 
Vztah spotřebitele, třetích osob a držitele licence je vztahem soukromoprávní 
povahy, proto se domníváme, že by prostřednictvím veřejného práva nemělo 
být do tohoto vztahu takto výrazně zasahováno. Dáváme na zvážení 
nezbytnost tohoto řešení. 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Nad rámec návrhu – k § 17b energetického zákona:  
V souvislosti s aktuálními spory stran možnosti samostatného odvolání 
předsedy Rady Energetického regulačního úřadu dáváme k úvaze, zda 
nezpřesnit ustanovení i v tomto směru. S ohledem na požadavek na 
nezávislost Energetického regulačního úřadu preferujeme variantu stanovení 
taxativních důvodů, pro které může být předseda Rady Energetického 
regulačního úřadu odvolán z funkce předsedy, při zachování jeho členství 
v Radě Energetického regulačního úřadu. 

Akceptováno s úpravou 

 Obecně:  
1. Upozorňujeme, že v předpise jsou alternativně užívána slova „slovo“ a 

„text“ v případě, že je vkládán, měněn či rušen text, který neobsahuje 
slova, ale pouze text  
a spojky (například čl. I body 63, 104 a 122). Navrhujeme proto znění 
novelizačních ustanovení uvést do souladu s Legislativními pravidly 
vlády. 

2. Navrhujeme sjednotit psaní nadpisů hlav, dílů a pododdílů 
v navrhovaném předpise, a to s ohledem na čl. 30 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády. 

3. Označení poznámky pod čarou je standardně psáno jako horní index, 
navrhujeme proto v tomto směru text navrhovaného zákona upravit. 

K bodu 1 – Akceptováno 
K bodu 2 – Akceptováno 
K bodu 3 - Akceptováno 

 K čl. III bodu 9 – k poznámce pod čarou č. 21 energetického zákona:  
Poznámka pod čarou č. 21 se shodným obsahem je již součástí 
novelizovaného zákona, její úprava v navrhovaném předpise je tedy 
nadbytečná a doporučujeme ji vypustit. 

Vysvětleno 
Upraven obsah poznámky pod čarou č. 
21. 

 K čl. III bodu 43 – k § 17b odst. 2 energetického zákona:  Vysvětleno 
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Doporučujeme slovo „nejvíce“ v nově doplňované větě nahradit slovem 
„nejvýše“. 

Novelizační bod upraven podle 
připomínky MZV 

 K čl. III bodu 45 – k § 17b odst. 7 energetického zákona:  
Slovo „znemožňujícího“ doporučujeme nahradit tvarem „znemožňující“. Ve větě 
první také navrhujeme doplnit čárku před spojkou „anebo“. 

Vysvětleno 
Text novelizačního bodu upraven jinak. 

 K důvodové zprávě:  
Dle čl. 9 Legislativních pravidel vlády se důvodová zpráva skládá z obecné a 
zvláštní části. Rozdělit tedy důvodovou zprávu k jednomu návrhu zákona na 
dva zcela samostatné celky, z nichž každý obsahuje vlastní obecnou a zvláštní 
část, považujeme za značně nestandardní. Navrhujeme tedy sjednotit tyto 
důvodové zprávy do jedné, jejíž obecná  
a zvláštní část již mohou být rozčleněné dle měněných zákonů.  

Akceptováno 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Obecně - k poznámkám pod čarou: 
Doporučujeme předkladateli provést celkovou revizi poznámkového aparátu, 
neboť zákony obsahují převážně poznámky pod čarou odkazující na již 
neexistující právní předpisy, které byly nahrazeny předpisy novými. Například 
se jedná o pozn. pod čarou č. 7, 9, 10, 21 v zákoně č. 165/2012 Sb. a poznámku 
pod čarou č. 9a zákona č. 458/2000 Sb. (v uvedeném ustanovení je použit 
odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který však byl zrušen 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jenž je v 
nynějším návrhu zákona uveden v pozn. pod čarou č. 49) - část druhá, bod 171 
návrhu – zde doporučujeme sjednotit).  

Akceptováno 

 K části II - k adaptaci na nařízení 2017/1938: 
Žádáme předkladatele o vyjasnění, kde jsou v návrhu adaptovány čl. 3, 5, 6 a 
14 nařízení 2017/1938, které jsou spolu s čl. 13 v poslední podobě srovnávací 
tabulky vložené do systému ISAP označeny jako ustanovení, u nichž musí dojít 
k adaptaci. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Novela zákona adaptuje část Nařízení 
EP a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních 
na zajištění bezpečnosti dodávek 
zemního plynu, konkrétně na jeho 
článek 13, který je sice přímo účinný, ale 
pro svoji deklaratorní povahu je prakticky 
nepoužitelný. Ostatní části nařízení, 
uvedené v původní verzi srovnávací 
tabulky,  se od předchozího Nařízení 
prakticky neliší a tuzemská legislativa je 
na ně již adaptovaná s drobnými 
výhradami, kterými jsou odkazy pod 
čarou na předchozí nařízení 994/2010; 
kvůli nim se uvedené články v původní 
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verzi srovnávací tabulky objevily, ale 
jelikož tyto odkazy nemají podle 
rozhodnutí Ústavního soudu normativní 
význam, v aktuální verzi tabulky byly 
vypuštěny. Současně jsou uvedené 
odkazy aktualizovány  v rámci 
předkládané  novely 

 K části II - k řízení o porušení Smlouvy č. 2017/2152: 
Podle důvodové zprávy k návrhu zákona (str. 64 a n.) jsou návrhem řešeny 
všechny výtky Komise, až na výtku k nesprávné transpozici čl. 20 odst. 2 
směrnice 2009/73/ES (složení dozorčího orgánu) a transpozici čl. 26 odst. 3 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES (oddělení provozovatelů distribuční 
soustavy – různé vizuální identity).  
U čl. 20 odst. 2 směrnice 2009/73/ES máme za to, že předmětná výtka je 
řešena v § 58e odst. 5 energetického zákona, tudíž by zřejmě postačovalo 
doplnění příslušné části důvodové zprávy (a legislativně technická úprava 
tohoto ustanovení, ve kterém zřejmě vypadla spojka „a“).  
Dále žádáme o sdělení, zda a kde bude zbývající výtka Komise k čl. 26 odst. 3 
směrnic řešena, případně zda se tento bod podařilo předkladateli s Komisí 
vysvětlit. Ve vyjádření, které bylo zasláno Evropské komisi Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR k formálnímu upozornění v řízení o porušení povinnosti 
č. 2017/2152, je u odpovědi k čl. 26 odst. 3 vedle konstatování, že rozlišení je 
mezi distributory a dodavateli energií v ČR dostatečné, také uvedeno, že 
probíhá jednání ERÚ s dotčenými subjekty ohledně zajištění vhodné formy 
odlišení distributorů a dodavatelů. Lze tedy předpokládat, že bude ještě v dané 
věci provedena úprava návrhu zákona, nebo předkladatel považuje způsob 
vypořádání k této výtce Komise za dostatečný a další úprava předpisu již 
předkladatelem provedena nebude?  
Vedle toho je též v předkládací zprávě uvedeno, že zůstává otevřena otázka 
možnosti přezkumu cenových rozhodnutí regulačního úřadu a že v souladu se 
stanoviskem Komise bude návrh uveden do souladu s tímto stanoviskem, 
avšak nyní žádná varianta řešení této otázky v návrhu zákona uvedena není. 
Požadujeme vysvětlit.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, doplněna důvodová zpráva. 
Ustanovení k výtce EK o přezkumu 
cenových rozhodnutí budou upravena 
podle výsledků jednání s EK 

 K části II - k bodu 9 (§ 2 odst. 2 písm. b) bod 31) a poznámce pod čarou č. 
21) – odkaz na přímo použitelný předpis EU: 

Akceptováno 
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Doporučujeme uvedený přímo použitelný předpis EU blíže specifikovat už 
v textu zákona. Legislativní usus by svědčil například dovětku „upravujícího 
opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21)“. Změna by se pak 
musela promítnout do dalších bodů novely, kde se toto sousloví vyskytuje. 
Rovněž kombinace konkrétního článku přímo v textu návrhu a generického 
označení přímo použitelného předpisu EU není vhodná. 
Navíc v návrhu zákona i v platném znění je uvedena poznámka pod čarou č. 
21 s odkazem na již neplatné nařízení. Nutné změnit za nové nařízení 
2017/1938, celex je uveden správně. 
Druhá část připomínky zásadní 

 K části II - k bodu 171 (§ 73b odst. 3 a § 73c odst. 2): 
Ustanovení těchto odstavců omezují délku poskytnutí mezinárodní pomoci na 
základě žádosti na 24 hodin s tím, že je možné tuto žádost podat opakovaně. 
Není zřejmé, z jakého článku nařízení toto omezení vychází. Nutno vyjasnit.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno: 
Délka poskytnutí mezinárodní pomoci je 
stanovena vždy na jeden plynárenský 
den tj. od 06,00 hod. do 06,00 hod. dne 
následujícího na základě dohody se 
státy, s nimiž je přepravní soustava ČR 
přímo propojena (SRN a Slovensko). 

 K části II - k bodu 171 (§ 73b odst. 6 a § 73c odst. 1): 
Namísto slova „kompenzaci“ je nutné uvést „kompenzace“ či „kompenzací“. V § 
73c odst. 1 je navíc ještě třeba opravit formulačně textaci ohledně ceny – místo 
slova „byl“ má být nejspíš „by byl“ nebo „bude“.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K části II - k důvodové zprávě: 
V obecné části důvodové zprávy v bodě 4 je u dotčených předpisů EU uváděna 
již zrušená směrnice 2006/32/ES. Doporučujeme vypustit. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 2 se hovoří o transpozici čl. 2 odst. 
22 směrnice 2009/79. Zřejmě ale má jít o směrnice  2009/72/ES a 2009/73/ES. 

Akceptováno 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 

k novelizačnímu bodu 7 -  § 2 odst. 2 písm. a) bod 27   
Upozorňujeme na nesprávný překlad slova „control“ ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 k novelizačnímu bodu 68 - § 19a odst. 1  
Vzhledem k provedené úpravě textu na konci první věty „při výstavbě a provozu 
energetických zařízení“ je nutno definovat v pojmech co je „energetické 
zařízení“ nebo ponechat stávající text. Dále požadujeme doplnit poslední větu 

Akceptováno  
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„Při regulaci cen související služby v elektroenergetice Energetický regulační 
úřad zohlední zavedení a provoz inteligentních měřicích systémů.“ 
Znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
„Při regulaci cen související služby v elektroenergetice a ceny související služby 
v plynárenství postupuje Energetický regulační úřad transparentním a 
předvídatelným způsobem v souladu s metodikou cenové regulace tak, aby 
regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále 
odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení 
sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování 
energetické účinnosti při výstavbě a provozu energetických zařízení. To 
neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický 
regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na 
tržním způsobu. Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán 
rozvoje přenosové soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a předvídatelnou 
budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy, 
přepravní soustavy a distribučních soustav a opatření provedená za účelem 
zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie 21). Při regulaci cen související služby v elektroenergetice 
Energetický regulační úřad zohlední zavedení a provoz inteligentních 
měřicích systémů.“ 
Zásadní připomínka 

 k novelizačnímu bodu 71 - §19b odst. 5 písm. c)   
Požadujeme doplnit za slovo „údajů“ větu „které měly vliv na stanovení 
metodiky“.  
Znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
c) jejího stanovení na základě nesprávných, neúplných nebo nepravdivých 
podkladů nebo údajů, které měly vliv na stanovení metodiky. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, nadbytečné 

 k  § 17b odst. 1 
Požadujeme ustanovení doplnit o pravomoc předsedy Rady řídit činnost ERÚ 
a jednat jménem ERÚ navenek. 
Znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického regulačního 
úřadu (dále jen „Rada“), která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou 
Rady. Předseda řídí činnost Energetického regulačního úřadu, jednání 

Akceptováno 
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Rady a jedná jménem Energetického regulačního úřadu navenek, v jeho 
nepřítomnosti řídí činnost Rady jím pověřený člen Rady. 
Zásadní připomínka 

 k  § 17b odst. 6 
Na základě zkušenosti z konce července 2018 s odvoláním předsedy Rady  
ERÚ jen z pozice předsedy a ne člena Rady a následně vyvolaných 
legislativních otázek, považujeme za nezbytné vrátit se v novele energetického 
zákona k této problematice a tuto jasně v zákonu definovat. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 k  § 17b odst. 12. 
Požadujeme v textu novely, která měla řešit náhradu výdajů člena Rady ERÚ, 
upravit nárok na naturální plnění do výše plnění jako člen Nejvyššího 
kontrolního úřadu. 
Znění ustanovení se zvýrazněnými navrženými změnami: 
Člen Rady má nárok na plat a náhradu výdajů jako člen Nejvyššího kontrolního 
úřadu a nárok na naturální plnění jako člen Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Požadujeme uvést do souladu text důvodové zprávy s textací v novele 
energetického zákona – viz. Např. zásadní připomínka č.2. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 17 b 
Požadujeme uvést do souladu text důvodové zprávy (dále jen „DZ“) k bodům č. 
43-51 s textací v novele energetického zákona § 17b odst.8. 
Návrh textu energetického zákona §17b odst.8 po úpravě: 
Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena Rady podle 
odstavců 5 a 6. Rozhodnutí o odvolání z funkce člena předsedy Rady, včetně 
odůvodnění, se doručí odvolanému předsedovi Rady a zároveň ho zveřejní v 
den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně 
jmenuje nového předsedu Rady na zbývající část funkčního období odvolaného 
předsedy Rady. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 

 Připomínka k § 11a odst. 5 – Část II čl. III novelizační bod č. 24 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 24 následujícím způsobem: 
„V § 11a odst. 5 se za slovo „data“ vkládá slovo „účinnosti“ a za slova 
„nejpozději desátý“ se vkládá slovo „pracovní“. 
Úplné znění ustanovení § 11a odst. 5 po úpravě: 
„(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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elektřiny nebo výrobu plynu od 1. kalendářního dne v měsíci cenu za dodávku 
elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn 
bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel 
licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních 
podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně 
zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je 
zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 
desátý pracovní den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních 
podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi 
nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v 
případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu 
zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.“ 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 11a odst. 7 až 13 – Část II čl. III novelizační bod č. 27 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 27 takto: 
V § 11a se za odstavec 6 vkládají odstavce 7 až 13, které znějí: 
„(7) Uložení jakýchkoliv sankcí zákazníkovi v postavení spotřebitele v 
souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu odstoupením od smlouvy 
podle odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle odstavce 3 se zakazuje. 
(8) 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. 
(9) 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 pracovního 
dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí 
sjednané doby trvání smlouvy. 
(10) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bezplatně a bez sankce 
vypovědět smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu prokáže-li zánik právního 
titulu k užívání odběrného místa nebo vznik právního titulu jiné fyzické nebo 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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právnické osoby k užívání odběrného místa. Výpovědní doba činí 15 
pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. Obdobně 
postupuje zákazník v postavení spotřebitele v případě smlouvy o připojení. 
(11) 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 distančním 
způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, lhůta pro odstoupení 
od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy 
zákazníkovi. 
(12) 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. 
(13) 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 14 a 15. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 11a nové odst. 16 až 18 – Část II čl. III nový novelizační 
bod č. 28 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 28, který zní: 
V § 11a se za odstavec 15 doplňují odstavce 16 až 18, které znějí: 
„(16) Pokud zákazník v postavení spotřebitele zmocnil právnickou nebo 
fyzickou osobu k právnímu jednání směřujícímu k uzavření, změně nebo 
ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny nebo plynu, nesmí být toto zmocnění starší 6 
měsíců před provedením příslušného právního jednání. 
(17) Zprostředkování nebo jiné obdobné právní jednání vedoucí k uzavření 
smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu lze pro zákazníka v postavení spotřebitele provést 
pouze jako jednorázové právní jednání.   
(18) Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo o sdružených 
službách dodávek elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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postavení spotřebitele, pohlíží se na ni jako na smlouvu uzavřenou distančním 
způsobem.“  
Dosavadní body 29 až 335 se přečíslují jako 30 až 336. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 91 odst. 1 písm. d)  – Část II čl. III novelizační bod č. 202  
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 202 takto: 
V § 91 odst. 1 písm. d) se za text „§ 11a odst. 1“ vkládají slova „nebo uloží 
jakoukoliv sankci zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s 
ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo 
neposkytne bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy 
podle § 11a odst. 11 nebo neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy 
podle § 11a odst. 12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „14“. 
Úplné znění ustanovení: 
„d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované 
podmínky dodávek plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo 
elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo uloží jakoukoliv sankci zákazníkovi v 
postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce 
elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo neposkytne bezodkladně 
po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy podle § 11a odst. 11 
nebo neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy podle § 11a odst. 
12 nebo neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou 
elektřinu nebo plyn podle § 11a odst. 614,“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k § 11a odst. 6 – Část II čl. III novelizační bod č. 25 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 25 následujícím způsobem: 
V § 11a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Odstoupení od smlouvy podle 
odstavce 5 doručené držiteli licence nejpozději desátý pracovní den před 
koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu dni tohoto kalendářního 
měsíce, nejdříve však ke dni předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny nebo 
změny smluvních podmínek, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti 
odstoupení“ a za slova „než 10“ se vkládá slovo „pracovních“. 
Úplné znění ustanovení § 11a odst. 6: 
(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li 
zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy podle 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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odstavce 5 doručené držiteli licence nejpozději desátý pracovní den před 
koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu dni tohoto kalendářního 
měsíce, nejdříve však ke dni předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny 
nebo změny smluvních podmínek, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti 
odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými 
finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 
měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a 
méně než 10 pracovních dnů před koncem daného měsíce, je účinné k 
poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo 
odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.“ 
Zásadní připomínka 

 k novelizačnímu bodu 71, § 19b odst. 3 písm. h)  
Doporučujeme upravit navrhované ustanovení § 19b odst. 3 písm. h) 
následovně:  
h) stanoví způsob vypořádání regulačníchho rozdílů použitím korekčního 
faktoru. 

Vysvětleno 

 k novelizačnímu bodu 100, § 25 odst. 15 písm. b)  
Požadujeme odstranit slova „ve prospěch“. 

Vysvětleno 
Novelizační bod byl zrušen 

Energetický 
regulační úřad 

Obecná – k části druhé - (regulace cen) 
Energetický regulační úřad zásadně nesouhlasí s postupem, kdy úprava 
způsobu a postupu regulace cen v energetice bude doplňována až po skončení 
MPŘ, v závislosti na požadavcích Evropské komise.  
Požadujeme, aby případná nově vkládaná úprava postupu regulace cen, která 
může podstatným způsobem zasáhnout do činnosti ERÚ, byla předmětem 
nového veřejného projednání, nejlépe formalizovaným postupem v rámci 
nového MPŘ, a tedy aby se k této úpravě mohl ERÚ vyjádřit. A to dříve, než 
budou následovat další kroky v legislativním procesu k novele zákona.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
nová úprava bude zařazena do návrhu 
zákona po konzultaci s EK. 

 § 2 odst. 2 písm. b) bod 32 
Navrhujeme úpravu novelizačního bodu 9, konkrétně znění § 2 odst. 2 písm. 
b) bodu 32:  
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), 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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32. službou přeshraničního využití zásobníku plynu využití zásobníku plynu k 
předání plynu mezi plynárenskou soustavou České republiky a zahraniční 
plynárenskou soustavou; přeshraniční využití zásobníku plynu není 
službou přepravy plynu, 
_____________ 
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.“. 
Odůvodnění: Formulace „bez použití přepravní soustavy“ není obsahově 
totožná jako formulace „přeshraniční využití zásobníku plynu není službou 
přepravy plynu“. Požadujeme ponechat bod 32 v původním a odsouhlaseném 
znění.  
Zásadní připomínka 

 § 11a, § 28 odst. 2 písm. l) a § 62 odst. 2 písm. k)  
§ 91 odst. 1 písm. d) a l) a § 91 odst. 12 písm. a) 
Část druhá, Čl. IV. (Přechodná ustanovení) 
Navrhujeme úpravu novelizačního bodu 27, která se týká odstavců 7 a 10; dále 
navrhujeme za odstavec 10 vložit nové odstavce 11 a 12. S těmito 
navrhovanými změnami souvisí změny novelizačních bodů 106, 155, a 
v oblasti přestupků novelizačních bodů 202, 205, 263, a úprava přechodných 
ustanovení. Pro přehlednost uvádíme všechny tyto změny pod jednou 
připomínkou na tomto místě. 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu 27:  

27. V § 11a se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 13, které znějí:  
„(7) V případě, že držitel licence uzavírá se zákazníkem v postavení 
spotřebitele smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, 
nesmí tato doba přesáhnout 36 měsíců od zahájení dodávky. Po uplynutí 
této lhůty se smlouva uzavřená na dobu určitou považuje 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. 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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(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 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 písemně obsah smlouvy o dodávce elektřiny nebo 
plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. 
 (11) V případě, že zákazníkovi v postavení spotřebitele prokazatelně 
zanikl právní titul k užívání odběrného místa nebo právní titul k užívání 
odběrného místa vznikl jiné fyzické nebo právnické osobě, je zákazník 
oprávněn bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu, jejímž předmětem 
je dodávka elektřiny nebo plynu do tohoto odběrného místa, uzavřenou 
na dobu neurčitou nebo určitou. Výpovědní doba činí 15 pracovních dnů 
a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. 
(12) V případě, že zákazník v postavení spotřebitele uzavírá distančním 
způsobem nebo mimo obchodní prostory smlouvu, jejímž předmětem je 
závazek jiné fyzické nebo právnické osoby zajistit na účet zákazníka 
uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s držitelem licence 
na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu 
plynu, je zákazník v postavení spotřebitele oprávněn vypovědět smlouvu 
o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu ve lhůtě do 15 dne ode dne prokazatelného 
doručení písemného vyhotovení uzavřené smlouvy nebo prokazatelného 
doručení písemného potvrzení o uzavření smlouvy držitelem licence na 
obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu 
plynu zákazníkovi, na jehož účet byla smlouva uzavřena. Výpovědní doba 
činí 15 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení 
výpovědi. 
(13) Držitel licence nese odpovědnost za právní jednání třetí osoby ve vztahu 
k zákazníkovi v postavení spotřebitele směřující k uzavření, změně nebo 
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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 14 a 15. 

V souvislosti s výše uvedeným návrhem na úpravu znění novelizačního bodu 
27 navrhujeme bez náhrady vypustit novelizační bod 106 (doplnění písmene 
l) v § 28 odst. 2) a novelizační bod 155 (doplnění písmene k) v § 62 odst. 2) 
upravující novou povinnost zákazníka oznámit písemně dodavateli 
elektřiny/plynu zánik právního titulu k odběrnému místu.   
V oblasti přestupků je nutné výše uvedené změny reflektovat následujícím 
způsobem: 
Navrhujeme znění novelizačního bodu 202:  
202. V § 91 odst. 1 písm. d) se za text „§ 11a odst. 1“ vkládají slova „, 
neposkytne bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy 
podle § 11a odst. 9, neposkytne na žádost zákazníka písemně obsah smlouvy 
podle § 11a odst. 10“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „14“. 
Dále navrhujeme znění novelizačního bodu 205:  
205. V § 91 odst. 1 písm. l) se číslo „7“ nahrazuje číslem „15“. 
Navrhujeme bez náhrady vypustit novelizační bod 263.  
Novelizační bod 263, kterým se do § 91 odst. 12 vkládá nové písmeno a), 
navrhujeme vypustit z důvodu duplicity k přestupku podle § 91 odst. 1 písm. l).  
Navrhujeme doplnění přechodných ustanovení ve vztahu k nově navrhovaným 
ustanovením § 11a odst. 7 až 12 takto: 
13. Ustanoveními § 11a odst. 7 až 9 a § 11a odst. 12 zákona č. 458/2000 
Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí 
smlouvy uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
14. Ustanovení § 11a odst. 10 a 11 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona použije i na smlouvy uzavřené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
Zásadní připomínka 

 § 17 odst. 9 
Navrhujeme znění novelizačního bodu: 
41. V § 17 odst. 9 se na konci textu věty první se doplňují slova „a metodiku 
cenové regulace“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 17 odst. 11 
Navrhujeme v novelizačním bodě 42 následující úpravu znění § 17 odst. 11:  

Vysvětleno,  
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„(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 
elektroenergetice, související službu v plynárenství, doplatek ceny služby 
přepravy plynu v případě využití služby přeshraničního využití zásobníku 
plynu, cenu za činnosti operátora trhu, cenu za činnost povinně 
vykupujícího47), ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance a cenu 
tepelné energie.“  
Zásadní připomínka 

Přeshraniční využití zásobníku plynu 
není předmětem této novely. 

 § 17b odst. 1 
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 17b se na konci odstavce 1 vkládají věty: „Člen Rady vykonává svoji 
funkci v pracovně právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Pokud 
tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na něj ustanovení zákoníku práce.“. 
Zásadní připomínka 

Rozpor 

 § 17b odst. 2 
Navrhujeme znění novelizačního bodu: 
43. V § 17b se v odstavci 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, 
přičemž toto období může být jednou obnoveno“. 
(úplné znění věty druhé: Funkční období členů Rady je 5 let, přičemž toto 
období může být jednou obnoveno.) 
Nebude-li tato připomínka akceptována a zachováno znění navrhované 
předkladatelem, pak žádáme o doplnění přechodných ustanovení: Do celkové 
maximální délky funkčního období člena Rady stanovené v § 17b odst. 2 
se nezapočítává funkční období kratší než pět let u člena Rady 
jmenovaného při zřízení Rady podle zákona č. 131/2015 Sb. 
Zásadní připomínka 

Rozpor 
Upraveno dle připomínky MZV 

 § 17b odst. 10 písm. a) bod 2. 
Navrhujeme vypustit novelizační bod č. 46  
(46. V § 17b odst. 10 písm. a) bodě 2 se slova „návrh rozpočtu“ nahrazují 
slovem „rozpočet“.). 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 17b odst. 12 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
51.V § 17b odst. 12 se věta druhá nahrazuje větou „Člen Rady má nárok na 
plat, náhradu výdajů a 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. 

Rozpor 
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Zásadní připomínka 
 § 17e odst. 12 

Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 17e odstavec 12 zní:  
„(12) Energetický regulační úřad je povinen cenová rozhodnutí vydávaná podle 
tohoto zákona, s výjimkou věcně usměrňovaných cen tepelné energie, a podle 
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydat nejpozději do 30. 
listopadu roku předcházejícího roku, pro který v cenovém rozhodnutí 
Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví. Cenová rozhodnutí 
týkající se věcně usměrňovaných cen tepelné energie je Energetický regulační 
úřad povinen vydat nejpozději do 31. října roku předcházejícího roku, pro který 
v cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 § 19a odst. 1 
Požadujeme podrobnější vysvětlení k části, kterou se v § 19a odst. 1 slova 
„přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav“ nahrazují 
slovy „energetických zařízení“.  
Pokud nebylo záměrem předkladatele provést věcnou úpravu, požadujeme 
ponechat stávající znění a upravit novelizační bod takto:  
68. V § 19a odst. 1 se slova „regulaci ceny“ nahrazují slovy „regulaci cen“ a 
slova „se zásadami“ se nahrazují slovy „s metodikou“.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 19a odst. 4 
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 19a odstavec 4 zní: „(4) Energetický regulační úřad postupuje obdobně 
podle odstavce 1 věty první při věcném usměrňování ceny tepelné energie.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 § 19a odst. 10 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
70. V § 19a se doplňuje odstavec 10, který zní: 
„(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 přepravy plynu na konkurenčním 
propojovacím bodě přepravní soustavy.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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 K § 19b – v odstavci 1 uvedený termín 28. února je nedostatečný. V kombinaci 
s § 17e dává ERÚ cca 59 dnů mezi písemným vypořádáním připomínek 
k návrhu metodiky a datem, kdy má být metodika „stanovena“. Navrhujeme 
úpravu na „9 měsíců před začátkem RO“, tak, aby měl ERÚ alespoň 3 měsíce 
na přípravu a vydání. V odstavci 2 nesouhlasíme s použitím slova „investiční“. 
To by implikovalo, že regulované prostředí musí být za každou cenu nastaveno 
pro podporu investic. To ale nemusí být nutné a v zájmu zákazníků. V odstavci 
3 navrhujeme vypustit písm. a), vyhodnocení nelze provést v době, kdy 
probíhající RO není ukončeno. 
Zásadní připomínka 

Rozpor 

 § 25 odst. 10 
V novelizačním bodu 97. navrhujeme doplnění o další povinnost provozovatele 
distribuční soustavy (písmeno v)), a to v souvislosti s novelizačním bodem 
107. 
 97. V § 25 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena u) a v), které znějí: 
„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, 
v) předávat Energetickému regulačnímu úřadu informace o provozu výroben a 
výroben s akumulačním zařízením provozovaných zákazníkem podle § 28 
odst. 5 pro účely sestavení čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v 
energetických odvětvích.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Navrhované ustanovení je předmětem 
jednání EK. 

 § 61 odst. 2 písm. m) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu: 
151. „m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele 
datum zahájení dodávky plynu a datum a podmínky ukončení smluvního 
vztahu,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
Úprava sjednocena v plynárenství a 
elektro. 

 § 98a odst. 2 
Navrhujeme vypustit novelizační bod 315. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 98a odst. 2 písm. n) (stávajícího znění) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu: 
333. V § 98a odst. 2 se na konci textu písmene m) čárka nahrazuje tečkou a 
písmeno n) se zrušuje. 

Vysvětleno 
ponechání zprávy o kvalitě a úrovni 
údržby a zejména povinnost předávání 
podkladů této zprávy považujeme za 
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Zásadní připomínka nadbytečnou administrativní zátěž pro 
podnikatele v energetice. 

 § 1 
Žádáme překladatele novely energetického zákona, aby v návaznosti na jím 
zvoleném legislativním přístupu revidoval či aktualizoval výčet přímo 
závazných právních předpisů – je nutné zejména reflektovat rozdíl mezi 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady a nařízením Evropské komise. 

Akceptováno 

 § 2 odst. 2 písm. a) bod 27 
V souvislosti s nově navrženým bodem 27 v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), 
který zavádí pojem „inteligentního měřícího systému“, požadujeme vysvětlit, 
co se rozumí „běžným elektroměrem“, na který definice odkazuje, jenž ale není 
nikde sám vymezen. Požadujeme tedy uvedenou definici vysvětlit nebo 
upřesnit, aby nebylo pochyb o tom, které elektroměry jsou považovány ještě 
za „běžné“ a které již nikoliv. 

Vysvětleno 

 § 17b odst. 7 
Předkladatel navrhuje, aby oznámení o odvolání z funkce člena Rady, včetně 
odůvodnění, v den zániku jeho funkce zveřejnil Energetický regulační úřad 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
V této souvislosti k novelizačnímu bodu 45. uvádíme, že logicky by měl toto 
oznámení spíše zveřejnit ten, kdo člena Rady odvolal (vláda). Energetický 
regulační úřad nemůže zveřejnit oznámení, které mu nebylo doručeno, resp. 
nebude moci splnit povinnost zveřejnit oznámení v den zániku funkce člena 
Rady, neboť zpravidla nebude mít k dispozici informaci o okamžiku doručení 
odvolání členovi Rady.  
Současně je otázkou, zda je opodstatněné a nezbytné (i s ohledem na obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejnit oznámení o odvolání včetně jeho 
odůvodnění. 

Vysvětleno 
Upraveno jinak. 

 § 17d odst. 4 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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“, slova „předaných 
provozovateli soustav operátorovi trhu“ 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. 

Akceptováno s úpravou 
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Variantně (s ohledem na velké množství změn tohoto ustanovení) lze 
formulovat novelizační bod případně takto:  
54. V § 17d odstavec 4 zní:  
„(4) Roční výše poplatku se stanoví jako dvanáctinásobek sazby podle 
odstavce 2 a celkového počtu odběrných míst zákazníků 
v elektroenergetice a jako násobek sazby podle odstavce 3 a celkového 
množství plynu spotřebovaného v České republice a dodaného 
plynárenskou soustavou, a to podle údajů k 31. 12. v České republice za 
kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se 
sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro 
následující rozpočtový rok.“. 

 § 19a odst. 9 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
69. V § 19a odst. 9 se slovo „Zásady“ nahrazuje slovem „Metodika“, za slova 
„distribuční soustavy“ se vkládají slova „, povinně vykupujícího“ a slovo 
„zásady“ se nahrazuje slovem „metodiku“. 

Akceptováno 

 § 19b odst. 3 písm. f), § 19b odst. 4  
Navrhujeme v novelizačním bodě 70 v části, která se týká § 19b odst. 3, 
následující úpravu znění písmene f): 
„f) stanoví způsob určení výchozích hodnot parametrů cenové regulace a jejich 
složek a pravidla a postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a jejich 
složek,“.  
Dále navrhujeme v novelizačním bodě 70 následující znění § 19b odst. 4:  
„(4) Energetický regulační úřad zveřejní metodiku cenové regulace nejpozději 
31. března roku předcházejícího prvnímu roku regulačního období.“. 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Vysvětleno, významově stejné jako 
návrh předkladatele. 

 § 25 odst. 11 písm. h) 
Navrhujeme nový novelizační bod:  
XY. V § 25 odst. 11 se písmeno h) zrušuje.  
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako h) až j).  
V návaznosti na tento návrh je nutno provést legislativně technickou úpravu 
novelizačního bodu 99.  

Vysvětleno, nad rámec uvažovaných 
změn. 

 § 62 odst. 1 písm. g) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
153. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno g), které zní: 
„g) na bezplatné vyúčtování služeb souvisejících s dodávkou plynu a 

souvisejících služeb v plynárenství.“. 

Vysvětleno 
Ustanovení upraveno stejně jako 
v elektro. 
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 § 73 odst. 7 
S ohledem na skutečnost, že není v rámci EU zřejmé, o jaké typy škod se 
jedná, považujeme za vhodné definovat, o jaké typy škod jde. 

Vysvětleno 

 § 73b odst. 4 a § 73c odst. 3, 4 
K novelizačnímu bodu 171 v části, která se týká § 73b odst. 4, upozorňujeme, 
že obchodník s plynem nemusí být subjektem zúčtování. Plyn by proto měl být 
poskytnut registrovaným účastníkem trhu. V tomto smyslu je formulován § 73b 
odst. 6, v němž je uvedeno, že za přijetí plynu jsou povinni uhradit cenu 
účastníci trhu s plynem, tedy bez rozlišení na subjekty zúčtování a registrované 
účastníky trhu.  
Navrhujeme uvést odstavec 4 do souladu s odstavcem 6 a upravit jeho znění 
takto:  
„(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 držitelům licence na obchod s plynem, 
kteří ke dni vyhlášení krizové situace mají v systému operátora trhu 
registrováno alespoň jedno odběrné místo, 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.“ 
Analogickou připomínku dále uplatňujeme k novelizačnímu bodu 171 v části, 
která se týká § 73c odst. 3 a 4.  Ne každý držitel licence na obchod s plynem je 
subjektem účtování. Předpokládáme, že záměrem je zajistit plyn od všech 
držitelů licence na obchod s plynem. V § 73c odst. 3 a 4 proto navrhujeme 
nahradit slova „subjektů zúčtování“ slovy „držitelů licence na obchod 
s plynem, kteří ke dni vyhlášení krizové situace mají v systému operátora 
trhu registrováno alespoň jedno odběrné místo,“. Navrhujeme následující 
znění § 73c odst. 3 a 4:  
„(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 držitelů licence na obchod s plynem, kteří ke dni 
vyhlášení krizové situace mají v systému operátora trhu registrováno 
alespoň jedno odběrné místo, 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 

Vysvětleno 
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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 držitelů licence na obchod s plynem, kteří ke dni vyhlášení 
krizové situace mají v systému operátora trhu registrováno alespoň 
jedno odběrné místo, 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).“ 

 § 90 odst. 1 písm. m) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
185. V § 90 odst. 1 písm. m) se slova „plynu nebo“ nahrazují slovem „plynu,“ 
a za slova „distribuce plynu“ se vkládají slova „nebo neoprávněného uskladnění 
plynu“. 

Akceptováno 

 § 90 odst. 3 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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 přestupku 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. 

Vysvětleno 
Akceptována připomínka Ministerstva 
vnitra 

 § 91 odst. 1 písm. h) 
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 91 odst. 1 písm. h) se slova „zahájí výkon licencované činnosti“ 
nahrazují slovy „vykonává licencovanou činnost“. 

Vysvětleno, další úprava je nadbytečná 
a návrh předkladatele vychází z dikce 
ustanovení § 9 odst. 5. 

 § 91 odst. 1 písm. m) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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 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 

Akceptováno 
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nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 11, § 
68 odst. 4 nebo § 87 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.“. 

 § 91 odst. 9 písm. s) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
250. V § 91 odst. 9 písm. s) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

Akceptováno 

 § 91 odst. 12 písm. h) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
267. V § 91 odst. 12 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: 
„h) neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku nebo předávací stanici 
určenou pouze pro jeden objekt na žádost jejího vlastníka podle § 79 odst. 
4,“. 

Akceptováno 

 § 91 odst. 12 písm. j) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
269. V § 91 odst. 12 písm. j) se za slovo „energie“ vkládají slova „nebo po 
ukončení prací neuvede prostory do původního nebo jiného stavu“. 

Akceptováno 

 § 91a odst. 1 písm. e) 
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 91a odst. 1 písm. e) se slova „, Energetickému regulačnímu úřadu 
nebo Státní energetické inspekci“ nahrazují slovy „nebo Energetickému 
regulačnímu úřadu“.   

Akceptováno 

 § 91a odst. 1 písm. g) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu ve znění:  
276. V § 91a odst. 1 písm. g) se text „a) nebo f)“ nahrazuje textem „a), b) nebo 
d) až g)“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“. 

Akceptováno 

 § 91a odst. 1 písm. i) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
278. V § 91a odst. 1 písm. i) se text „j), k)“ nahrazuje textem „i), j)“.  
Je-li záměrem, aby přestupkem nově nebylo porušení povinnosti podle § 62 
odst. 2 písm. i), tzn. porušení povinnosti ze strany zákazníka uhradit dodavateli 
poslední instance dodávku plynu podle § 12a, není důvod pro odlišný režim pro 
fyzické osoby. Skutkové podstaty výše uvedených přestupků je nutné uvést do 
vzájemného souladu a v návaznosti na to upravit znění novelizačních bodů 178 

Vysvětleno 
Upraveno jinak vzhledem k předchozím 
změnám textu. 
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a 278. Pokud má být porušení § 62 odst. 2 písm. i) nadále jako přestupek 
postihováno, navrhujeme znění novelizačního bodu:  
278. V § 91a odst. 1 písm. i) se text „j), k)“ nahrazuje textem „i), j)“ a text „b) až 
i)“ se nahrazuje textem „b) až h)“. 

 § 91a odst. 1 písm. k) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
280. V § 91a odst. 1 se na začátku písmene k) doplňují slova „provozuje vlastní 
náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 4 nebo 
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. 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 § 91a odst. 1 písm. m) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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 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,“. 

Akceptováno s úpravou,  
Doplněn odkaz na § 87 odst. 4 

 § 91a odst. 1 písm. r) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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 umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 
68 odst. 4 nebo § 87 odst. 4 nebo provede jinou činnost v ochranném pásmu v 
rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo § 87 odst. 4 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. 4,“. 

Akceptováno 

 § 91a odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
295. V § 91a  odst. 2 písm. a) se slova „bez souhlasu držitele licence na výrobu 
tepelné energie nebo rozvod tepelné energie“ zrušují. 

Akceptováno 
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 § 91a odst. 2 písm. d) 
Navrhujeme znění novelizačního bodu:  
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 po 
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). 

Akceptováno 

 § 91a odst. 2 písm. f)  
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 91a odst. 2 písm. f) se text „§ 59a odst. 6“ nahrazuje textem „§ 59a 
odst. 7“.   

Akceptováno 

 § 91d 
Navrhujeme nový novelizační bod ve znění: 
XY. V § 91d se vkládá nový odstavec 3, který zní:  
„(3) V řízeních podle § 18 odst. 1 písm. b) v oblasti věcného usměrňování cen 
tepelné energie se § 68 písm. b) a c), § 70, § 80 odst. 3, § 89, § 93 odst. 1 
písm. h), § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb. 
nepoužije.“. 

Akceptováno 

 § 97b odst. 5 
V návaznosti na novelizační bod 310, kterým se vkládá nový § 97b, 
uplatňujeme připomínku k odstavci 5 tohoto ustanovení, v němž je zmíněn 
„desetiletý plán rozvoje přenosové a přepravní soustavy pro celou Evropskou 
unii“. Upozorňujeme, že žádný takový plán neexistuje, proto požadujeme 
vysvětlení, o jaké dokumenty se má jednat, případně doporučujeme v tomto 
směru navrhované ustanovení § 97b odst. 5 upřesnit.   

Akceptováno 

 Část čtvrtá, Čl. VI (účinnost) 
Navrhujeme úpravu účinnosti následovně: 
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, 
b) části druhé čl. III, části druhé čl. IV. a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2020.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Vzhledem k úpravám obsahu novely, 
bude účinnost navržena standardně. 
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Hospodářská 
komora 

K části druhé, obecně 
Novela energetického zákona by měla být alespoň v měněných částech 
uvedena do souladu s revidovanou směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou, která by měla být schválena ještě v letošním roce. Nedávalo by 
smysl dělat změny, které budou muset být v rámci transpozice této směrnice 
opět měněny. Jedná se zejména o definici podpůrných služeb (§ 2 odst. 2 písm. 
a) bod 8.), definici ukládání elektřiny a akumulačního zařízení ((§ 2 odst. 2 písm. 
a) body 25. a 26.) a dále o podmínky jejího vlastnictví provozovatelem 
přenosové soustavy (§ 24 odst. 12 a 13) a provozovatelem distribuční soustavy 
(§ 25 odst. 14 a 15). Alternativou je problematiku akumulace z novely zcela 
vypustit a řešit komplexně v rámci transpozice revidované směrnice o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) body 22 až 27 
Požadujeme znění daných ustanovení upravit takto: 
„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, 
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 nebo místo předání 
a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a zahraniční přenosovou, 
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, 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 
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26. ukládáním elektřiny ukládání elektřiny akumulačním zařízením do 
formy energie, která může být uložena a následně 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 běžné měřící zařízení a schopný vysílat a přijímat údaje pro 
účely informování, sledování a řízení za použití určité formy elektronické 
komunikace,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 
 
 
 
Akceptováno 

 Připomínka k § 3 odst. 4 písm. a) 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, 
degazačního karbonského a generátorového plynu, biometanu, propanu, 
butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž 
je připojeno více než 50 odběrných míst,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, úprava pojmu „degazační 
plyn“ na „karbonský plyn“ není 
předmětem této novely. 

 Připomínka k § 11a odst. 5 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu 
elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-
li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit 
od smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných 
smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi 
zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den 
přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na 
odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení 
důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý pracovní den přede dnem 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od 
smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení 
regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných 
smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně 
závazným právním předpisem.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k § 11a odst. 6 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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„(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li 
zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy podle 
odstavce 5 doručené držiteli licence nejpozději desátý pracovní den před 
koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu dni tohoto 
kalendářního měsíce, nejdříve však ke dni předcházejícímu dni účinnosti 
zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek, neurčí-li zákazník 
pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí 
být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které 
bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných 
smluvních podmínek a méně než 10 pracovních dnů před koncem daného 
měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 11a odst. 7 až 13 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„(7) Uložení jakýchkoliv sankcí zákazníkovi v postavení spotřebitele v 
souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu 
odstoupením od smlouvy podle odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle 
odstavce 3 se zakazuje. Pokud zákazník v postavení spotřebitele ukončí 
smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny nebo plynu odstoupením od smlouvy podle 
odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle odstavce 3, zakazuje se uložení 
jakýchkoliv sankcí plynoucích z automatického ukončení smluv 
souvisejících. 
(8) 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. 
(9) 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 dvacátého patnáctého 
dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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sjednané doby trvání smlouvy. 
(10) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bezplatně a bez sankce 
vypovědět smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu prokáže-li zánik 
právního titulu k užívání odběrného místa nebo vznik právního titulu jiné 
fyzické nebo právnické osoby k užívání odběrného místa. Výpovědní doba 
činí 15 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. 
Obdobně postupuje zákazník v postavení spotřebitele v případě smlouvy 
o připojení. 
(11) 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 distančním 
způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, lhůta pro odstoupení 
od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy 
zákazníkovi. 
(12) 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. 
(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jednající se zákazníkem v 
postavení spotřebitele o uzavření, ukončení nebo změně smlouvy o 
dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu je povinna obdobně dodržovat povinnosti 
stanovené držiteli licence v ustanovení tohoto paragrafu, jakož i 
dodržovat povinnosti prodávajícího podle zvláštního zákonax. 
X Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele“. 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako 14 a 15. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 11a nové odst. 16 až 18 
Požadujeme v daném ustanovení za odst. 15 doplnit odstavce 16 až 18, které 
znějí: 
„(16) Pokud zákazník v postavení spotřebitele zmocnil právnickou nebo 
fyzickou osobu k právnímu jednání směřujícímu k uzavření, změně nebo 
ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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službách dodávky elektřiny nebo plynu, nesmí být toto zmocnění starší 6 
měsíců před provedením příslušného právního jednání. 
(17) Zprostředkování nebo jiné obdobné právní jednání vedoucí k uzavření 
smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu lze pro zákazníka v postavení spotřebitele provést 
pouze jako jednorázové právní jednání.   
(18) Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo o sdružených 
službách dodávek elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v 
postavení spotřebitele, pohlíží se na ni jako na smlouvu uzavřenou distančním 
způsobem.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 16 písm. bb) 
Požadujeme upravit znění následovně: 
„bb) přejímá nebo předává sousedním státům a účastníkům trhu s plynem za 
úplatu plyn poskytnutý při mezinárodní pomoci v krizových situacích v 
plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 Připomínka k § 17 odst. 11 a 12 
Požadujeme upravit znění daných ustanovení následovně: 
„(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v 
elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a plynu 
dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh 
provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby ceny 
za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický 
regulační úřad dále věcně usměrňuje ceny tepelné energie. 
(12) Energetický regulační úřad může kromě činností uvedených v odstavci 11 
rozhodnout o regulaci cen dalších činností vykonávaných provozovatelem 
přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem 
distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, souvisejících s přenosem 
elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny nebo plynu nebo činnostmi 
operátora trhu, jestliže je to nezbytné k zajištění spolehlivého a bezpečného 
provozu elektrizační či plynárenské soustavy, zajištění nediskriminačního 
přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy nebo je-li trh 
ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo vyžaduje-li to mimořádná 
tržní situace. 
(11) Energetický regulační úřad reguluje cenu služby přenosové 
soustavy, cenu služby distribuční soustavy v elektroenergetice, cenu za 

 
 
 
Vysvětleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
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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 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 vykonávaných provozovatelem 
přenosové soustavy, provozovatelem přepravní soustavy, 
provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora trhu, 
souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribuci elektřiny 
nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, 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.“. 
 
Pokud by nebyla akceptována úprava odst. 12 výše, navrhujeme variantně 
následující: 
(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. 
O takové regulaci Energetický regulační úřad rozhodne na základě 
monitorovací zprávy prokazující omezení účinků hospodářské soutěže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, viz úprava výše 
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nebo dopady mimořádné tržní situace. Energetický regulační úřad uplatní 
takovou regulaci nejdříve po ukončení konzultace v souladu s § 17e.“. 
_____________ 
47) § 2 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 17b odst. 3 písm. c) 
Požadujeme formulačně upřesnit anebo v rámci důvodové zprávy objasnit, zda 
činnost akademického pracovníka podle zvláštního zákona je bez dalšího 
možnou aprobací pro kandidaturu na člena Rady ERÚ. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno, bude upravena důvodová 
zpráva 

 Připomínka k § 17b odst. 7 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného 
méně závažného porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující 
vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 
měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje 
nového člena Rady na zbývající část funkčního období odvolaného člena.  
(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 nebo § 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 období 
odvolaného člena Rady; pokud odvolaným členem Rady je předseda 
Rady, vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje 
předsedu Rady.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 Připomínka k § 17e odst. 2 písm. c) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„c) návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování 
distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu 

Akceptováno 
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provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a 
obchodních podmínek operátora trhu nebo návrhy jejich změn, a dále návrh 
metodik a postupů, jejichž schválení Energetickým regulačním úřad 
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie,“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 19a odst. 1 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(1) Při regulaci ceny regulaci cen související služby v elektroenergetice a ceny 
související služby v plynárenství postupuje Energetický regulační úřad 
transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se zásadami 
s metodikou cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky 
oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu 
licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost 
realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a 
oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu 
přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav. To neplatí v 
případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický regulační úřad 
rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním způsobu. 
Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán rozvoje přenosové 
soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a předvídatelnou budoucí poptávku 
a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy, přepravní soustavy 
a distribučních soustav a opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti 
dodávek plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21). Při 
regulaci cen související služby v elektroenergetice Energetický regulační 
úřad také zohlední zavedení a provoz inteligentních měřicích systémů.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
Při regulace ceny související služby v 
elektroenergetice a ceny související 
služby v plynárenství postupuje 
Energetický regulační úřad 
transparentním a předvídatelným 
způsobem v souladu se zásadami 
s metodikou cenové regulace tak, aby 
regulované ceny pokrývaly ekonomicky 
oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného a efektivního 
výkonu licencované činnosti, dále odpisy 
a přiměřený zisk zajišťující návratnost 
realizovaných investic do zařízení 
sloužících k výkonu licencované činnosti 
a oprávněné náklady na zvyšování 
energetické účinnosti při výstavbě a 
provozu přenosové soustavy, přepravní 
soustavy a distribučních soustav. To 
neplatí v případě cen za mezinárodní 
přepravu plynu, pokud Energetický 
regulační úřad rozhodne o odlišném 
postupu tvorby těchto cen založeném na 
tržním způsobu. Energetický regulační 
úřad bere v úvahu jím schválený plán 
rozvoje přenosové soustavy, plán 
rozvoje přepravní soustavy a 
předvídatelnou budoucí poptávku a 
požadavky na provozní zabezpečení 
přenosové soustavy, přepravní soustavy 
a distribučních soustav a opatření 
provedená za účelem zajištění 
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bezpečnosti dodávek plynu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie21). 
Při regulaci cen související služby 
v elektroenergetice Energetický 
regulační úřad také zohlední 
oprávněné náklady na zavedení a 
provoz inteligentních měřicích 
systémů. 

 Připomínka k § 19b a 19c 
Požadujeme upravit znění daných ustanovení následovně: 
„§ 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 v průběhu regulačního období, 
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 regulačníchho rozdílů použitím korekčního 
faktoru. 
(4) Energetický regulační úřad zveřejní metodiku cenové regulace nejpozději 
31. března před začátkem regulačního období. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
 
Vysvětleno 
 
 
Akceptováno s úpravou 
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(5) Změna metodiky cenové regulace je v průběhu regulačního období možná 
jen v případech 
a) změn právní úpravy, které na ni mají vliv, nebo 
b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiných 
mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele. 
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. Při stanovení parametrů cenové regulace se použijí 
přiměřeně ustanovení správního řádu.“. 
Zásadní připomínka 

 
 
Vysvětleno, bude upraveno v důvodové 
zprávě 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 

 Připomínka k § 28 odst. 1 písm. h) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„h) na bezplatné vyúčtování dodávek elektřiny a související služby v 
elektroenergetice.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 Připomínka k § 30 odst. 1 písm. c) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„c) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek 
elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Připomínka k § 30 odst. 2 písm. m) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„m) sdělit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní, na žádost zákazníkovi 
v postavení spotřebitele datum zahájení dodávky elektřiny a datum a podmínky 
ukončení smluvního vztahu, včetně výše případné sankce při ukončení 
smluvního vztahu ke dni doručení žádosti zákazníka,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 Připomínka k § 30 odst. 2 písm. o) 
Požadujeme vypustit dané ustanovení bez náhrady: 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 Připomínka k § 50 odst. 6 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou 
pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož zařízení je 
připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo provozovateli 
distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční 
soustavy zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, 
obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy se zavazuje 
zaplatit cenu služby distribuční soustavy a v případě překročení 
rezervovaného příkonu nebo výkonu regulovanou cenu za toto 
překročení. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy musí obsahovat 
termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, hodnotu 
rezervovaného příkonu nebo výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení, způsob 
měření typ měření elektřiny a jejího průběhu a výčet odběrných nebo 
odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výrobny 
elektřiny nebo předávacích míst mezi distribučními soustavami. Smlouva 
o zajištění služby distribuční soustavy musí dále obsahovat opatření přijímaná 
při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 51 odst. 1 písm. h) 
Požadujeme doplnit znění daného ustanovení následovně: 
„h) odběr bez smlouvy o připojení nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o 
připojení.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 58 odst. 8 písm. t) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„t) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a předkládat Energetickému 
regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy a 
metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, 
zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem 
provozovatele přepravní soustavy,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 58e odst. 5 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(5) Dozorčí rada se skládá z členů zastupujících vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele, z nezávislých odborníků z členů zastupujících 
podílníky třetích osob. Je-li složení členů dozorčí rady nebo správní rady v 
rozporu s odstavcem 3, má se za to, že dozorčí rada správní rada není schopna 
plnit funkce dozorčí rady nebo správní rady.“. 

Vysvětleno 
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Zásadní připomínka 
 Připomínka k § 58k 

Požadujeme nahradit novelizační bod 140. následujícím zněním: 
„140. § 58k se zrušuje.“. 
A dále vypustit novelizační bod 141. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 Připomínka k § 61 odst. 2 písm. m) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„m) sdělit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dní, na žádost zákazníkovi 
v postavení spotřebitele datum a podmínky ukončení smluvního vztahu, včetně 
výše případné sankce při ukončení smluvního vztahu ke dni doručení 
žádosti zákazníka,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno – viz elektro. Upravit v § 
znění 

 Připomínka k § 61 odst. 2 písm. q) 
Požadujeme novelizační bod 173. (nově doplňované písm. q) zrušit bez 
náhrady. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno – viz elektro. Upravit v § 
znění 

 Připomínka k § 62 odst. 1 písm. g) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„g) na bezplatné vyúčtování dodávek plynu a souvisejících služeb v 
plynárenství.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 Připomínka k § 73a odst. 1 
Požadujeme novelizační bod 169. (změna v § 73a odst. 1) zrušit bez náhrady. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 Připomínka k § 73b a § 73c odst. 1 
Požadujeme upravit novelizační bod č. 190 tak, aby účastník trhu s plynem měl 
právo získat informaci o ceně plynu poskytovaného v rámci solidarity ze 
zahraničí ještě před jeho odběrem/spotřebou a mohl případně využití takového 
plynu odmítnout (plyn raději s ohledem na nepřiměřenou cenu nespotřebovat). 
Současně je nezbytné vyjasnit, jakým způsobem bude stanovena cena 
možného poskytnutí plynu do zahraničí vládou, a rovněž jak bude alokován 
požadavek mezi jednotlivé obchodníky na podřízení se omezení nebo 
přerušení plynu v případě nedostatku plynu na tržní bázi. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Připomínka k § 73b odst. 6 Vysvětleno 
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Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„(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.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 73b odst. 7 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„(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).“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Připomínka k § 73c odst. 1 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„(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, zahrnující 
zejména cenu plynu a kompenzace 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.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Připomínka k § 90 odst. 1 nově písm. x) a § 91a odst. 2 písm. c) 
Požadujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 
„x) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí 
bezpečnost nedbá na zajištění bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst. 5, 
c) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí 
bezpečnost nedbá na zajištění bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst. 5,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 Připomínka k § 90 odst. 3 Akceptováno – upravit v § znění 
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Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„(3) Fyzická osoba, která je účastníkem sporného řízení vedeného 
Energetickým regulačním úřadem, se dopustí přestupku tím, že neposkytne 
Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady 
vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se bez řádného odůvodnění jednání 
nebo neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých 
obchodních záznamů, které se týkají vedeného sporu podle § 96a.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 91 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny 
týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o 
udělení licence, nepředloží o nich doklady a nepožádá o změnu rozhodnutí o 
udělení licence nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému 
regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý 
kalendářní rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení 
nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou 
činnost, včetně odstraněných energetických zařízení na svých vymezených 
územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 
1,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91 odst. 1 písm. d) 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované 
podmínky dodávek plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo 
elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo uloží jakoukoliv sankci zákazníkovi v 
postavení spotřebitele v souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce 
elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo neposkytne bezodkladně 
po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy podle § 11a odst. 11 
nebo neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy podle § 11a odst. 
12 nebo neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou 
elektřinu nebo plyn podle § 11a odst. 614,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k § 91 odst. 3 písm. n) 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„n) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 24 odst. 12.“. 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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Zásadní připomínka 
 Připomínka k § 91 odst. 4 písm. s) 

Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„s) provozuje akumulační zařízení v rozporu s § 25 odst. 14 .“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91 odst. 12 nově písm. j) 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„j) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání 
provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po 
ukončení prací neuvede prostory do původního stavu nebo jiného stavu 
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 
odst. 6,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91 odst. 13 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že: 
a) poruší některý ze zákazů uvedený v § 20a odst. 3, nebo  
b) nesplní některou z povinností podle § 20a odst. 3 podle § 20a odst. 4.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91 odst. 14 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(14) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem 
přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy za poslední 
ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d), 
nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q) nebo r), nebo odstavci 8, 
b) 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za 
poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 2, 3 
písm. a), c), e) až l) nebo n), odstavci 4 až 6, odstavci 7 písm. a), c), e) až p), 
odstavci 9 až 11 nebo odstavci 13 písm. b), 
c) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12, 
d) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13 písm. a).“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91a odst. 1 písm. k) 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„k) provozuje výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW nebo 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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výrobnu elektřiny s akumulačním zařízením s instalovaným výkonem 
výrobny elektřiny do 10 kW, která je propojena s přenosovou soustavou 
nebo s distribuční soustavou, v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje 
výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční 
soustavou,“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 91a odst. 2 nové písm. d) 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„d) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání 
provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po 
ukončení prací neuvede prostory do původního stavu nebo jiného stavu 
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 
odst. 6,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 91a odst. 2 nové písm. j) 
Požadujeme za písmeno i) doplnit nové písmeno j), které zní: 
„j) nedodrží povinnosti stanovené držiteli licence podle § 11a odst. 13.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k § 91a odst. 4 
Požadujeme vypuštění novelizačního bodu 301.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 Připomínka k § 97a odst. 5 až 11 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
„(5) Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s dotčenými 
osobami, musí držitel licence projednání a jeho výsledky doložit současně s 
návrhem řádu na jeho schválení. Držitel licence je povinen návrh řádu 
konzultovat s dotčenými účastníky trhu a v průběhu konzultace tento 
návrh řádu včetně odůvodnění navrhovaných změn zveřejnit způsobem 
umožňujícím dálkový přístup alespoň po dobu 10 pracovních dnů. 
Projednání a jeho výsledky je povinen doložit současně s návrhem řádu 
na jeho schválení. Pokud držitel licence nedoloží projednání návrhu řádu a 
jeho výsledky ani po zahájení řízení ve lhůtě stanovené Energetickým 
regulačním úřadem, postupuje Energetický regulační úřad podle odstavce 6 
předložený návrh řádu zamítne. 
 (6) Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně na 150 pracovních dnů, 
není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se 
jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky. 
To neplatí v případě, kdy držitel licence projednal návrh řádu s dotčenými 
osobami podle odstavce 5 věty první.  
(7) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením 
řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit 
připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, 
připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být 
schválením řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo 
uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky 
vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním 
rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad 
může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by 
takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, může Energetický 
regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle 
odstavce 6. 
 (8) Na postup Energetického regulačního úřadu podle odstavce 6 a 
uplatňování připomínek a jejich vypořádání podle odstavce 7 se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení. Po dobu zveřejnění návrhu řádu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup neběží lhůta pro vydání rozhodnutí. V řízení o 
schválení návrhu řádu se § 45 odst. 4 správního řádu nepoužije. 
 (9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený 
podle odstavce 7 schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud 
schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a 
povinnostech účastníků trhu nebo pokud nedojde k založení ekonomického 
prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos, 
jinak návrh řádu zamítne. Pro tyto účely Energetický regulační úřad může 
vyžádat od držitele licence analýzu nákladů a přínosů vyplývajících z 
podmínek stanovených návrhem řádu. V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela 
nebo zčásti schválen, může Energetický regulační úřad stanovit řád nebo jeho 
část v řízení zahájeném z moci úřední. 
 (10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, aby 
stanovením řádu nedošlo k založení značné nerovnováhy v právech a 
povinnostech účastníků trhu nebo ekonomického prospěchu vybraných 
účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos. Stanovený řád je držitel 
licence povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit. 
(11) Při schvalování metodik a postupů podle přímo použitelných 
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předpisů Evropské unie se odstavce 1 až 10 použijí obdobně.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 98a odst. 1 písm. a) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky 
jejich instalace a postup a podmínky instalace inteligentních měřicích systémů, 
způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v 
případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně 
vzniklé škody a způsob určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně 
vzniklou škodu při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci 
elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo 
distribuci plynu, a neoprávněném odběru tepelné energie,“. 
Dále požadujeme doplnit nový novelizační bod v následujícím znění: 
„XY. V § 98 odst. 1 se doplňuje písm. j), jehož znění je následující:  
j) pro zavádění a provoz inteligentních měřicích systémů 
1. kritéria a podmínky pro instalaci inteligentního měřicího zařízení, 
2. lhůty a podmínky pro zavedení inteligentních měřicích systémů 
účastníkům trhu s ročním odběrem do 6 MWh,  
3. požadavky na součinnost jednotlivých účastníků trhu s elektřinou při 
instalaci a provozu inteligentních měřicích systémů, včetně nezbytné 
úpravy odběrného elektrického zařízení, 
4. typy inteligentních měřicích systémů a jejich technické parametry, 
5. požadavky na datové přenosy a spolupráci jednotlivých systémů, 
6. způsob přístupu jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k měřeným 
údajům, 
7. požadavky na bezpečnost inteligentního měřícího systému a datové 
komunikace.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 Připomínka k § 98a odst. 2 písm. f) 
Požadujeme buď v rámci důvodové zprávy objasnit význam některých částí 
zmocnění uvedeného v rámci písmene f), nebo zmocnění přeformulovat. 
Konkrétní úprava se prozatím nenavrhuje. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k § 98a odst. 2 písm. h) bod 2. 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a 
termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu, 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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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 finančního zajištění a výpovědi smlouvy o 
zajištění služby distribuční soustavy z důvodu neplnění platební 
povinnosti obchodníkem s elektřinou,“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 98a odst. 2 písm. h) bod 4. 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování 
dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání 
odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a 
při předcházení stavu nouze pravidla finančního zajištění subjektů 
zúčtování a dodavatelů elektřiny,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k Přechodným ustanovením 
Požadujeme do přechodných ustanovení doplnit dva nové body, které znějí: 
„13. Na smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené podle 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se § 11a odst. 7 a 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje. 
14. Na smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené podle 
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se § 11a odst. 7 a 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k poznámce 21  
Doporučujeme následující úpravu: 
„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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na 
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 
994/2010“. 

Akceptováno 

 Připomínka k § 73b odst. 4 
Doporučujeme ustanovení vyjasnit s dalšími rezorty: 
„(4) Plyn poskytnutý sousedními členskými státy v rámci mezinárodní pomoci v 
krizových situacích v plynárenství přijímá a hradí ministerstvo. To jej dále za 

Akceptováno 
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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.“. 

 Připomínka k § 73b odst. 6 
Doporučujeme v § 73b odst. 6 slovo „kompenzaci“ nahradit slovem 
„kompenzace“. 

Akceptováno 

 Připomínka k Účinnosti 
Požadujeme upravit účinnost takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení 
a) části první čl. I bodů 1, 6, § 2 odst. 1 písm. r), § 2 odst. 1 písm. z), 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, § 28 odst. 7, odst. 8, odst. 13, odst. 15 a odst. 16, 125 až 127, § 
34 odst. 8, § 35 odst. 4, 132, 144, 153 až 155, 171, 173 až 175, § 53 odst. 1 
písm. f) a 193, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení, 
b) části první čl. I bodů X (kterým se mění název hlavy IX), Y (kterým se 
mění název § 44), § 44 odst. 3 a 4, § 45, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 písm. aa), 
části druhé čl. III, čl. IV a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 
2020, s výjimkou části druhé § 16 písm. o) a § 20a odst. 4 písm. y), které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021  
c) části druhé čl. III bodu 144, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.“ 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 Připomínka k Účinnosti 
Požadujeme vyškrtnout bod 27 z účinnosti k prvnímu dni třetího kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vyškrtnutím zajistíme účinnost podle 
bodu b). 

Akceptováno s úpravou 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

K § 2 odst. 2 písm. a) body 22. až 27. – Část II čl. III novelizační bod č. 8 
(původně č. 7) 
Navrhujeme upravit definice pojmů místo připojení, předávací místo, ukládání 
elektřiny a inteligentní měřící zařízení následujícím způsobem: 
„8. 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 
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instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní 
instalace, 
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 nebo místo předání 
a převzetí elektřiny mezi přenosovou soustavou a zahraniční přenosovou, 
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 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 běžné měřící zařízení a schopný vysílat a přijímat údaje pro 
účely informování, sledování a řízení za použití určité formy elektronické 
komunikace,“ 
Zásadní připomínka 

 
 
Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 

 K § 3 odst. 4 písm. a) – Část II čl. III novelizační bod č. 11 (původně č. 10) 
Návrh na změnu: 
„11. V § 3 odst. 4 písm. a) se slovo „degazačního“ nahrazuje slovem 
„karbonského“ a zrušuje se slovo „biometanu“.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, úprava pojmu „degazační 
plyn“ na „karbonský plyn“ není 
předmětem této novely. 

 K § 11a odst. 5 – Část II čl. III novelizační bod č. 25 (původně č. 24) 
Návrh na změnu: 
„25.  V § 11a odst. 5 se za slovo „data“ vkládá slovo „účinnosti“ a za slova 
„nejpozději desátý“ se vkládá slovo „pracovní“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 K § 11a odst. 6 – Část II čl. III novelizační bod č. 26 (původně č. 25) 
Návrh na změnu: 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 
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„26.  V § 11a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Odstoupení od smlouvy 
podle odstavce 5 doručené držiteli licence nejpozději desátý pracovní den před 
koncem kalendářního měsíce je účinné k poslednímu dni tohoto kalendářního 
měsíce, nejdříve však ke dni předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny 
nebo změny smluvních podmínek, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti 
odstoupení“ a za slova „než 10“ se vkládá slovo „pracovních“.“ 
Zásadní připomínka 

 K § 11a odst. 7 až 13 – Část II čl. III novelizační bod č. 28 (původně č. 27) 
Návrh na změnu: 
„28.  V § 11a se za odstavec 6 vkládají odstavce 7 až 13, které znějí: 

„ (7) Uložení jakýchkoliv sankcí zákazníkovi v postavení spotřebitele 
v souvislosti s ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo 
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu 
odstoupením od smlouvy podle odstavce 2 nebo výpovědí smlouvy podle 
odstavce 3 se zakazuje. 

(8) 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. 

(9) 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 dvacátého 
dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy s účinností ke dni uplynutí 
sjednané doby trvání smlouvy. 

(10) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bezplatně a bez 
sankce vypovědět smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu nebo 
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu prokáže-li 
zánik právního titulu k užívání odběrného místa nebo vznik právního titulu 
jiné fyzické nebo právnické osoby k užívání odběrného místa. Výpovědní 
doba činí 15 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení 
výpovědi. Obdobně postupuje zákazník v postavení spotřebitele v případě 
smlouvy o připojení. 

(11) V případě, že je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo 
smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavírána, aniž 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJQG931B)



Stránka 51 (celkem 66) 

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 
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení 
smlouvy zákazníkovi. 

(12) 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. 

(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jednající se zákazníkem 
v postavení spotřebitele o uzavření, ukončení či změně smlouvy o dodávce 
elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 
nebo plynu, která je ve smluvním vztahu k držiteli licence, je povinna 
dodržovat obdobně povinnosti stanovené držiteli licence na obchod 
s elektřinou a na obchod s plynem v ustanovení tohoto paragrafu, jakož i 
dodržovat povinnosti prodávajícího podle zvláštního zákona x. 
X Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele“ 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako 14 a 15. 
Zásadní připomínka 

 K § 11a nové odst. 16 až 18 – Část II čl. III nový novelizační bod č. 29 
(původně č. 28) 
Návrh na změnu: 
„29. V § 11a se za odstavec 15 doplňují odstavce 16 až 18, které znějí: 
„(16) Pokud zákazník v postavení spotřebitele zmocnil právnickou nebo 
fyzickou osobu k právnímu jednání směřujícímu k uzavření, změně nebo 
ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny nebo plynu, nesmí být toto zmocnění starší 6 
měsíců před provedením příslušného právního jednání. 
(17) Zprostředkování nebo jiné obdobné právní jednání vedoucí k uzavření 
smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny nebo plynu lze pro zákazníka v postavení spotřebitele provést 
pouze jako jednorázové právní jednání.   
(18) Pokud je smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo o sdružených 
službách dodávek elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJQG931B)



Stránka 52 (celkem 66) 

postavení spotřebitele, pohlíží se na ni jako na smlouvu uzavřenou distančním 
způsobem.“  
Dosavadní body 29 až 335 se přečíslují jako 30 až 336. 
Zásadní připomínka 

 K § 16 písm. bb) 
Návrh na změnu: 
„bb) přejímá nebo předává sousedním státům a účastníkům trhu s plynem za 
úplatu plyn poskytnutý při mezinárodní pomoci v krizových situacích v 
plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem, 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 

 K § 17 odst. 12 – Část II čl. III novelizační bod č. 45 (původně č. 42) 
Návrh na změnu: 
„45.  § 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 
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 vykonávaných 
provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 
soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo činností operátora 
trhu, souvisejících s přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribuci 
elektřiny nebo plynu nebo činnostmi operátora trhu, v 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.  

 
 
 
Vysvětleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno s úpravou 
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___________ 
47) § 2 písm. q) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
Zásadní připomínka 

 K § 17b odst.3 písm. c) – Část II čl. III novelizační bod č.47 (původně č.44) 
Doporučujeme formulačně upřesnit anebo v rámci důvodové zprávy objasnit, 
zda činnost akademického pracovníka podle zvláštního zákona je bez dalšího 
možnou aprobací pro kandidaturu na člena Rady ERÚ. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno, bude upravena důvodová 
zpráva 

 K § 17b odst. 7 – Část II čl. III novelizační bod č. 48 (původně č. 45) 
Navrhujeme v rámci novelizačního bodu č. 48 nahradit slova „odstavce 6 a § 
17 odst. 3“ slovy „odstavce 6 nebo § 17 odst. 3“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 19a odst. 1  – Část II čl. III novelizační bod č. 73 (původně č. 68) 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme zcela vypustit pojem „energetických zařízení“ a upravit novelizační 
bod č. 73 takto: 
„73.  V § 19a odst. 1 se slova „regulaci ceny“ nahrazují slovy „regulaci cen“, 
slova „se zásadami“ se nahrazují slovy „s metodikou“ a slova „při výstavbě a 
provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav“ se 
zrušují.“. Na konci § 19a odst. 1 se doplňují slova „Při regulaci cen související 
služby v elektroenergetice Energetický regulační úřad také zohlední 
zavedení a provoz inteligentních měřicích systémů.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
Při regulace ceny související služby v 
elektroenergetice a ceny související 
služby v plynárenství postupuje 
Energetický regulační úřad 
transparentním a předvídatelným 
způsobem v souladu se zásadami 
s metodikou cenové regulace tak, aby 
regulované ceny pokrývaly ekonomicky 
oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného a efektivního 
výkonu licencované činnosti, dále 
odpisy a přiměřený zisk zajišťující 
návratnost realizovaných investic do 
zařízení sloužících k výkonu 
licencované činnosti a oprávněné 
náklady na zvyšování energetické 
účinnosti při výstavbě a provozu 
přenosové soustavy, přepravní 
soustavy a distribučních soustav. To 
neplatí v případě cen za mezinárodní 
přepravu plynu, pokud Energetický 
regulační úřad rozhodne o odlišném 
postupu tvorby těchto cen založeném 
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na tržním způsobu. Energetický 
regulační úřad bere v úvahu jím 
schválený plán rozvoje přenosové 
soustavy, plán rozvoje přepravní 
soustavy a předvídatelnou budoucí 
poptávku a požadavky na provozní 
zabezpečení přenosové soustavy, 
přepravní soustavy a distribučních 
soustav a opatření provedená za 
účelem zajištění bezpečnosti dodávek 
plynu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie21). Při regulaci 
cen související služby 
v elektroenergetice Energetický 
regulační úřad také zohlední 
oprávněné náklady na zavedení a 
provoz inteligentních měřicích 
systémů. 

 K § 19b – Část II čl. III novelizační bod č. 77 (původně č. 71) 
Návrh na změnu: 
„77. 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, 

Vysvětleno 
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f) stanoví způsob určení zahajovacích hodnot parametrů cenové regulace a 
jejich složek a pravidla a postupy změn hodnot parametrů cenové regulace a 
jejich složek v průběhu regulačního období, 
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 regulačnícho rozdílů 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, nebo 
b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo na trhu s plynem nebo jiných 
mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele. 
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. Při stanovení parametrů cenové regulace se použijí 
přiměřeně ustanovení správního řádu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 
Vysvětleno 
 
 
Akceptováno s úpravou 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Bude upraveno v důvodové 
zprávě. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 

 K § 23 odst. 1 písm. g) – Část II čl. III původní novelizační bod č. 85 
Požadujeme za slova „akumulační zařízení“ doplnit následující slova 
„propojené s výrobnou elektřiny“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 K § 24 odst. 10  – Část II čl. III nový novelizační bod č. 96 (původně č. 88) 
Návrh na změnu: 
„96. V § 24 odst. 10 písmeno f) zní: 
„f) zpracovávat, konzultovat s účastníky trhu a po schválení Energetickým 
regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a 
metodiky a postupy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a 
vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,“.“. 
Dosavadní body č. 96 až 342 se přečíslují jako 97 až 343. 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 
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Zásadní připomínka 
 K § 24 odst. 10  nová písm. aa) až cc) – Část II čl. III novelizační bod č. 101 

(původně č. 92) 
Návrh na změnu: 
„101. 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 a tuto analýzu zveřejnit při zachování ochrany 
chráněných informací podle tohoto zákona.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 K § 25 odst. 11 písm. c) – Část II čl. III původní novelizační bod č. 98 
Požadujeme sjednotit způsob předávání údajů operátorovi trhu se zavedenými 
postupy a dosavadními způsoby předávání dat vůči OTE (viz vyhláška o 
pravidlech trhu s elektřinou, kde dochází k předání dat skrze informační systém 
operátora trhu). Obdobně by mělo být upraveno i v plynárenství (viz § 59 odst. 
8).  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely 

 K § 28 odst. 1 písm. h) – Část II čl. III novelizační bod č. 118 (původně 
č. 104) 
Návrh na změnu: 
„118.  V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno h), které zní: 
„h) na bezplatné vyúčtování dodávek elektřiny a související služby v 
elektroenergetice.“.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 30 odst. 1 písm. e) – Část II čl. III novelizační bod č. 125 (původně č. 
112) 
Návrh na změnu: 
„125. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno e), které zní: 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 
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„e) vykonávat činnost agregátora v případě, že je současně dodavatelem 
elektřiny účastníkovi trhu nebo odběratelem elektřiny od výrobce 
elektřiny.“.“. 
Zásadní připomínka 

 K § 58k  – Část II čl. III 
Požadujeme nahradit novelizační bod 140 následujícím zněním: 
„150.  § 58k se zrušuje.“ 
A dále vypustit novelizační bod 141. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 58e odst. 5 
Návrh na změnu: 
(5) Dozorčí rada se skládá z členů zastupujících vertikálně integrovaného 
plynárenského podnikatele, z nezávislých odborníků z členů zastupujících 
podílníky třetích osob. Je-li složení členů dozorčí rady nebo správní rady v 
rozporu s odstavcem 3, má se za to, že dozorčí rada správní rada není schopna 
plnit funkce dozorčí rady nebo správní rady. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 K § 59 odst. 8 nové písm. hh)  – Část II čl. III novelizační bod č. 166 
(původně č. 145) 
Návrh na změnu: 
„166.  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.“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 61 odst. 2 písm. q) – Část II čl. III novelizační bod č. 173 (původně č. 
152) 
Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 173. Dosavadní novelizační body č. 174 
až 355 se přečíslují jako 173 až 354. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno – viz elektro. Upravit v § 
znění. 

 K § 62 odst. 1 písm. g) – Část II čl. III novelizační bod č. 174 (původně č. 
153) 
Návrh na změnu: 

Akceptováno 
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„174. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno g), které zní: 
„g) na bezplatné vyúčtování dodávek plynu a souvisejících služeb v 
plynárenství.“.“. 
Zásadní připomínka 

 K § 59 odst. 8 písm. w) – Část II čl. III novelizační bod č. 176 (původně č. 
155) 
Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 176. Dosavadní body č. 177 až 355 se 
přečíslují jako 176 až 354. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 K § 73a odst. 1 – Část II čl. III novelizační bod č. 189 (původně č. 169) 
Požadujeme zrušit novelizační bod č.189. Dosavadní novelizační body č.190 - 
354 se přečíslují jako 189-353. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 

 K § 73b odst. 6 
Návrh na změnu (vypuštění ustanovení): 
(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 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 K § 73b odst. 7 
Návrh na změnu: 
(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 unie. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 K § 73c odst. 1 
Návrh na změnu: 
(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 

Vysvětleno 
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krizových situacích v plynárenství ze strany České republiky, zahrnující 
zejména cenu plynu a kompenzace 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. 
Zásadní připomínka 

 K § 90 odst. 1 nově písm. x) a § 91a odst. 2 písm. c) – Část II čl. III 
Návrh na změnu: 
x) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí 
bezpečnost nedbá na zajištění bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst. 5, 
c) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí 
bezpečnost nedbá na zajištění bezpečnosti zařízení pro rozvod tepelné 
energie podle § 87 odst. 5, 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem této 
novely. 

 K § 90 odst. 3 – Část II čl. III novelizační bod č. 218 (původně č. 198) 
Návrh na změnu: 
„218.  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 přestupku tím, že neposkytne 
Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady 
vztahující se k předmětu sporu, neúčastní se bez řádného odůvodnění 
jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do 
svých obchodních záznamů, které se týkají vedeného sporu podle § 96a.“.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno – upravit v § znění. 

 K § 91 odst. 1 písm. b) – Část II čl. III 
Návrh na změnu: 
Požadujeme z novelizačního bodu 201. vypustit slova: „nebo energetických 
zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou činnost, včetně 
odstraněných energetických zařízení“ následovně: 

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo 
změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti 
o udělení licence, nepředloží o nich doklady a nepožádá o změnu rozhodnutí 
o udělení licence nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému 
regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý 
kalendářní rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení 
nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou 
činnost, včetně odstraněných energetických zařízení na svých vymezených 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 
1, 
Zásadní připomínka 

 K § 91 odst. 1 písm. d)  – Část II čl. III novelizační bod č. 222 (původně č. 
202) 
Návrh na změnu: 
„222. V § 91 odst. 1 písm. d) se za text „§ 11a odst. 1“ vkládají slova „nebo 
uloží jakoukoliv sankci zákazníkovi v postavení spotřebitele v souvislosti s 
ukončením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o 
sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle § 11a odst. 7 nebo 
neposkytne bezodkladně po uzavření smlouvy písemné vyhotovení smlouvy 
podle § 11a odst. 11 nebo neposkytne na žádost zákazníka obsah smlouvy 
podle § 11a odst. 12“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „14“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 K § 91 odst. 3 písm. n) – Část II. čl. III novelizační bod č. 234 (původně č. 
214) 
Návrh na změnu: 
„234.  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.“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91 odst. 3 – nové písm. o) 
Navrhujeme nový novelizační bod: 
„o) poruší podmínky pro nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální 
výši ztrát elektřiny v přenosové soustavě podle § 24 odstavce 3 písmene b) 
nebo § 24 odstavce 14.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91 odst. 4 písm. s) – Část II. čl. III novelizační bod č. 240 (původně 
č. 220) 
Návrh na změnu: 
„240. 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 .“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91 odst. 12 nově písm. j) – Část II. čl. III 
Návrh na změnu: 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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j) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání 
provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie nebo po 
ukončení prací neuvede prostory do původního stavu nebo jiného stavu 
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti podle § 87 
odst. 6, 
Zásadní připomínka 

 K § 91 odst. 13  – Část II čl. III novelizační bod č. 290 (původně č. 270) 
Návrh na změnu: 
„290.  V § 91 odstavec 13 zní:  
„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že: 
a) poruší některý ze zákazů uvedený v § 20a odst. 3, nebo  
b) nesplní některou z povinností podle § 20a odst. 3 podle § 20a odst. 4.“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91 odst. 14 – Část II čl. III novelizační bod č. 291 (původně č. 271) 
Návrh na změnu: 
„291.  V § 91 odst. 14 se v písmeni b) se za text „e) až l)“ vkládá text „nebo n)“ 
a za slova „9 až 11“ vkládají slova „nebo odstavci 13 písm. b)“ a v písmeni d) 
se za slova „odstavci 13“ vkládají slova „písm. a)“.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91a odst. 1 písm. k) – Část II čl. III novelizační bod č. 300 (původně 
č. 280) 
Návrh na změnu: 
„300.  V § 91a odst. 1 se na začátku písmene k) doplňují slova „provozuje 
výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW nebo výrobnu elektřiny 
s akumulačním zařízením s instalovaným výkonem výrobny elektřiny 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.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno, není předmětem novely 

 K § 91a odst. 2 nové písm. d) – Část II čl. III 
Návrh na změnu: 
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 po ukončení prací neuvede prostory do původního stavu nebo 
jiného stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání 
nemovitosti podle § 87 odst. 6,“ 

Vysvětleno, není předmětem novely 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBJQG931B)



Stránka 62 (celkem 66) 

Zásadní připomínka 
 K § 91a odst. 4 – Část II čl. III novelizační bod č. 321 (původně č. 301) 

Navrhujeme zrušit novelizační bod č. 321. Dosavadní novelizační body 322 až 
354 se přečíslují jako 321 až 353. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 97a  – Část II čl. III nové novelizační body č. 328, č. 329 a č. 330 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme vložit nové novelizační body č. …, které znějí: 
„328.  V § 97 odst. 5 zní: 

„(5) Držitel licence je povinen návrh řádu konzultovat s dotčenými 
účastníky trhu a v průběhu konzultace tento návrh řádu včetně odůvodnění 
navrhovaných změn zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 
po dobu 10 pracovních dnů. Projednání a jeho výsledky je povinen doložit 
současně s návrhem řádu na jeho schválení. Pokud držitel licence nedoloží 
projednání návrhu řádu a jeho výsledky ani po zahájení řízení ve lhůtě 
stanovené Energetickým regulačním úřadem, Energetický regulační úřad 
předložený návrh řádu zamítne.“. 
329.  V § 97a odst. 6 se číslice „10“ mění na „15“ a poslední věta se zrušuje. 
330. V § 97a odst. 9 až 11 znějí: 

„(9) Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu 
upravený podle odstavce 7 schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a 
pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v 
právech a povinnostech účastníků trhu nebo pokud nedojde k založení 
ekonomického prospěchu vybraných účastníků trhu přesahující 
celospolečenský přínos, jinak návrh řádu zamítne. Pro tyto účely 
Energetický regulační úřad může vyžádat od držitele licence analýzu 
nákladů a přínosů vyplývajících z podmínek stanovených návrhem řádu. 
V případě, kdy návrh řádu nebyl zcela nebo zčásti schválen, může Energetický 
regulační úřad stanovit řád nebo jeho část v řízení zahájeném z moci úřední. 

(10) V řízení o stanovení řádu postupuje Energetický regulační úřad tak, 
aby stanovením řádu nedošlo k založení značné nerovnováhy v právech a 
povinnostech účastníků trhu nebo ekonomického prospěchu vybraných 
účastníků trhu přesahující celospolečenský přínos. Stanovený řád je držitel 
licence povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit. 
 (11) Při schvalování metodik a postupů podle přímo použitelných 
předpisů Evropské unie se odstavce 1 až 10 použijí obdobně.“.“. 

Dosavadní novelizační body č. 329 až 353 se přečíslují jako 332 až 356. 

Vysvětleno, není předmětem novely 
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Zásadní připomínka 
 K § 98a odst. 1 písm. a)  – Část II čl. III novelizační bod č. 333 (původně č. 

311) 
Návrh na změnu: 
„333. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „instalace“ vkládají slova „a 
požadavky na inteligentní měřicí systémy včetně datových přenosů a 
spolupráce jednotlivých systémů  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 K § 98a odst. 1 – nové písmeno j) 
Návrh na změnu: 
j) pro zavádění a provoz inteligentních měřicích systémů 
1. kritéria a podmínky pro instalaci inteligentního měřicího zařízení, 
2. lhůty a podmínky pro zavedení inteligentních měřicích systémů účastníkům 
trhu s ročním odběrem do 6 MWh,  
3. požadavky na součinnost jednotlivých účastníků trhu s elektřinou při instalaci 
a provozu inteligentních měřicích systémů, včetně nezbytné úpravy odběrného 
elektrického zařízení, 
4. typy inteligentních měřicích systémů a jejich technické parametry, 
5. požadavky na datové přenosy a spolupráci jednotlivých systémů, 
6. způsob přístupu jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k měřeným údajům, 
7. požadavky na bezpečnost inteligentního měřícího systému a datové 
komunikace. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 K § 98a odst. 2 písm. f) – Část II čl. III novelizační bod č. 337 (původně č. 
315) 
Doporučujeme buď v rámci důvodové zprávy objasnit význam některých částí 
zmocnění uvedeného v rámci písmene f), nebo zmocnění přeformulovat. 
Konkrétní úprava se prozatím nenavrhuje. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 K § 98a odst. 2 písm. h) bod 2. – Část II čl. III novelizační bod č. 339 
(původně č. 317) 
Návrh na změnu: 
„339.  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 finančního zajištění a výpovědi smlouvy o zajištění služby 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 
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distribuční soustavy z důvodu neplnění platební povinnosti obchodníkem s 
elektřinou,“.“. 
Zásadní připomínka 

 K § 98a odst. 2 písm. h) bod 4. – Část II čl. III novelizační bod č. 341 
(původně č. 319) 
Návrh na změnu: 
„341.  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 a dodavatelů 
elektřiny“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 K § 98a odst. 2 písm. h) bod 15. – nový novelizační bod 
Navrhujeme doplnit nový novelizační bod č. 15:: 
„15. způsob a podmínky nabízení nevyužitelné elektřiny přesahující aktuální 
výši ztrát elektřiny v přenosové soustavě provozovatelem přenosové soustavy 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 K Účinnosti – Část IV. čl. VI. 
Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit účinnost takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou 

ustanovení 
d) části první čl. I bodů 1, 6, 20, 21, 31, 40 až 42, 46, 47, 49, 58, 62 až 65, 

72, 73, 88 až 90, 97, 105, 106, 112, 115 až 125, 137 až 139, 144, 153, 
155, 157, 159, 161 až 163, 177, 179, 182 až 184, 189 a 200, které 
nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení, 

e) části druhé čl. III, čl. IV a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 
1. ledna 2020, s výjimkou části druhé čl. III bodů 36, 74 a 87, které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021, 

f) části druhé čl. III bodu 165, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely 

 Připomínka k § 73b odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. 
Předmětné ustanovení: 
(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 

Vysvětleno 
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zákazníkům podle odstavce 7; toto není považováno za obchod s plynem a na 
tuto činnost se ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek49) nepoužijí. 
Upozorňujeme na nutnost vyjasnit s ministerstvem financí otázku DPH. Tvrzení, 
že poskytnutí plynu ministerstvem není považováno za obchod s plynem, může 
způsobovat značné problémy z pohledu DPH. U obchodu s plynem je 
přenesená daňová povinnost. Pokud se nebude jednat o obchod, ale o „službu“ 
solidarity, bude muset obchodník/ministerstvo poskytovat službu solidarity vč. 
DPH. 

 Připomínka k § 73b odst. 6 - Část II čl. III novelizační bod č. 189 (původně 
č. 171) 
Doporučujeme v § 73b odst. 6 slovo „kompenzaci“ nahradit slovem 
„kompenzace“. 

Akceptováno 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K části II 
K § 19b – Metodika cenové regulace 
Považuji za nadbytečné uvádět prvky cenové regulace přímo do zákona v §19b 
odst. 3. Dle našeho názoru postačuje obecné ustanovení v §19 odst. 2, které 
stanoví základní rámec metodiky cenové regulace.  
V navrženém ustanovení §19b odst. 4. není jasné, jakou právní formou by měla 
metodika vydávaná ERU mít. Z hlediska legislativně technického považuji za 
klíčové tuto otázku jasně stanovit i s ohledem na potenciální dopady metodiky 
pro soutěžní prostředí. 

Akceptováno s úpravou 
Metodika cenové regulace bude 
vydávána formou opatření obecné 
povahy. 

 K části II 
K § 91 – Přestupky držitele licence 
V uvedeném výčtu přestupků je řada přestupků souvisejících s informační 
povinností držitelů licence. V zákoně samotném je však úprava informační 
povinnosti držitelů licence roztříštěná do několika paragrafů na různých místech 
zákona a je poměrně nepřehledná. Doporučuji tedy zvážit, zda jednotlivé 
informační povinnosti nesoustředit podle povinných subjektů do jednoho 
ustanovení a tím tak posílit transparentnost normy, případně volit formu odkazu.  

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

 K části II 
K § 97b – Obsah a schvalování plánu rozvoje přenosové soustavy a 
desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy 
Z uvedeného znění nevyplývá, jaká je vazba desetiletého plánu na zdroje 
financování a případnou veřejnou podporu. Není seznatelné, zda pro desetiletý 
plán rozvoje přenosové soustavy existuje analogie s desetiletým plánem 
rozvoje přepravní soustavy, a to ve smyslu stávajícího znění § 58k. 
Požadujeme vyjasnit tuto skutečnost.  

Vysvětleno 
Pokud je k financování rozvoje PS 
použito prostředků veřejné podpory pro 
energ. Infr., použijí se pravidla pro 
veřejnou podporu. 
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Veřejná ochránkyně 
práv 

K části druhé, čl. III - K bodu 27, (§ 11a) 
Vítám navrhované změny, které mohou do budoucna zvýšit možnost 
spotřebitelů efektivně realizovat svá smluvní práva a účinně se bránit proti 
praktikám některých obchodníků s elektřinou a plynem. 
Tito obchodníci zejména zneužívají důvěřivosti a nižší míry obezřetnosti 
seniorů, které pod různými záminkami lákají k uzavření či změně smlouvy 
o dodávce elektřiny či plynu nebo smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny 
a plynu. K zmíněnému jednání v praxi dochází především distančním 
způsobem. Spotřebitelé si tak často ani neuvědomují, že během jednání 
s obchodníkem smlouvu uzavřeli (typicky u smluv uzavíraných po telefonu), 
nebo jim naopak písemné znění smlouvy obchodníkem není předáno či 
ponecháno. V důsledku toho pak mají omezenou možnost řádně a včas svá 
práva uplatnit, např. od smlouvy odstoupit či ji vypovědět. Podporuji proto 
navrhovanou změnu, která stanovuje povinnost držiteli licence bezodkladně 
po uzavření smlouvy předat její písemné vyhotovení spotřebiteli. 
Jde-li o již uzavřené smlouvy na dodávku elektřiny, plynu či smlouvy 
o sdružených dodávkách plynu a elektřiny, mám poznatky z praxe, že 
spotřebitelé ne vždy mají povědomí, co je obsahem jejich smluvních závazků, 
např. ke kterému datu jim mají být dodávky energií zahájeny či ukončeny. 
V důsledku toho pak nemohou realizovat svá smluvní práva. Příčiny přitom 
mohou být různé, ať již ztráta orientace v množství uzavíraných dodatků nebo 
opakovaných prolongacích smluv či v některých případech jejich odcizení 
podomními prodejci. Vítám proto navrhovanou změnu, která spotřebitelům 
umožní žádat konsolidované znění jejich stávajících smluv. Obdobně 
shledávám prospěšným navržené právo spotřebitele odmítnout prolongaci 
smlouvy na dobu určitou, a to až do patnáctého dne před uplynutím její 
účinnosti. 
Jsem přesvědčena, že předložená novelizace daného ustanovení přispěje 
k větší ochraně spotřebitelů na trhu s energiemi. Proto jej vítám a podporuji. 

Vysvětleno 
Není předmětem této novely. 

V Praze dne 29. března 2019  

Vypracoval: Ing. Ladislav Havel Podpis: 
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