
VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení (část, 
hlava, díl, §, odst., 
písm., bod apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., bod, 

písm. 
apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 písm. z) 
zákona č. 
165/2012 Sb. 

(1) Pro účely tohoto zákona se 
rozumí 
z) odpadním teplem nebo 
odpadním chladem teplo nebo 
chlad vzniklé jako vedlejší 
produkt v průmyslových 
zařízeních, ve výrobnách 
elektřiny nebo v sektoru služeb, 
kde byl nebo bude použit proces 
kombinované výroby elektřiny a 
tepla nebo kde není 
kombinovaná výroba elektřiny a 
tepla proveditelná, které by se 
bez přístupu do soustavy 
zásobování tepelnou energií bez 
využití rozptýlily do vzduchu 
nebo do vody. 
. 

32018L2001 Článek 2 
odst. 9 

9) „odpadním teplem a 
chladem“ teplo nebo chlad 
nevyhnutelně vzniklé jako 
vedlejší produkt v průmyslových 
zařízeních nebo zařízeních na 
výrobu elektřiny nebo v 
terciárním sektoru, kde byl nebo 
bude použit proces 
kombinované výroby tepla a 
elektřiny nebo kde není 
kombinovaná výroba tepla a 
elektřiny proveditelná, jež by se 
bez přístupu do soustavy 
dálkového vytápění nebo 
chlazení bez využití rozptýlily do 
vzduchu nebo vody; 

§ 2 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 
165/2012 Sb.  

(2) Pro účely tohoto zákona se 
dále rozumí 
 
 
d) modernizací výrobny 
elektřiny obnovení výrobny 
elektřiny zahrnující úplné nebo 
částečné nahrazení zařízení 
nebo provozních systémů a 
vybavení za účelem náhrady 
instalovaného výkonu nebo 
zvýšení účinnosti nebo 
instalovaného výkonu výrobny 
elektřiny,  
 

32018L2001 Článek 2 
odst. 10 

10) „modernizací“ obnova 
elektráren vyrábějících energii z 
obnovitelných zdrojů, včetně 
úplného nebo částečného 
nahrazení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3)



Stránka 2 (celkem 41) 

§ 2 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 
165/2012 Sb. 

(2) Pro účely tohoto zákona se 
dále rozumí 
 
i) palivem z biomasy plynné 
nebo pevné palivo vyrobené 
z biomasy. 

 

32018L2001 Článek 2 
odst. 27 

27) „palivy z biomasy“ plynná a 
pevná paliva vyrobená z 
biomasy; 
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§ 3 odst. 1 zákona 
č. 165/2012 Sb. 

(1) Návrh integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu podle 
přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího 
správu energetické unie4) (dále 
jen „vnitrostátní plán“) 
vypracovává ministerstvo. 
Návrh vnitrostátního plánu, 
způsob podávání vyjádření a 
úprav k němu a dostatečnou 
lhůtu k jejich podání zveřejní 
ministerstvo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018L2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 3 
 
 
 
 
 

1. Členské státy společně 
zajistí, aby podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie Unie 
dosáhl v roce 2030 nejméně 32 
%. Komise tento cíl posoudí s 
cílem předložit do roku 2023 
legislativní návrh na jeho 
zvýšení, pokud budou náklady 
na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů dále 
významně sníženy, bude-li 
třeba splnit mezinárodní 
závazky Unie ohledně 
dekarbonizace nebo bude-li toto 
zvýšení odůvodněno 
významným snížením spotřeby 
energie v Unii. 
 
2. Členské státy stanoví své 
příspěvky ke společnému 
splnění závazného celkového 
cíle Unie stanoveného v 
odstavci 1 tohoto článku v rámci 
svých integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu v souladu s 
články 3 až 5 a 9 až 14 nařízení 
(EU) 2018/1999. Při 
vypracovávání návrhů 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu mohou členské státy 
zvážit použití vzorce uvedeného 
v příloze II zmíněného nařízení. 
Pokud Komise na základě 
posouzení návrhů 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu předložených podle 
článku 9 nařízení (EU) 
2018/1999 dojde k závěru, že 
příspěvky členských států 
nestačí ke společnému splnění 
závazného celkového cíle Unie, 
použijí postup podle článků 9 a 
31 uvedeného nařízení. 
 
3. Členské státy zajistí, aby 
jejich vnitrostátní politiky, které 
zahrnují povinnosti vyplývající z 
článků 25 až 28 této směrnice, a 
režimy podpory byly 
koncipovány s řádným 
přihlédnutím k hierarchii 
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32018R199
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 4 

způsobů nakládání s odpady 
stanovené v článku 4 směrnice 
2008/98/ES, aby se zamezilo 
nežádoucím narušujícím 
účinkům na trzích se 
surovinami. Členské státy 
neposkytnou podporu energii z 
obnovitelných zdrojů vyrobené 
při spalování odpadu, jestliže 
nebyly dodrženy povinnosti 
v oblasti tříděného sběru 
stanovené v uvedené směrnici. 
 
4. Od 1. ledna 2021 nesmí být 
podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie v jednotlivých 
členských státech nižší než 
základní podíl uvedený ve třetím 
sloupci tabulky v příloze I části A 
této směrnice. Členské státy 
přijmou nezbytná opatření k 
zajištění souladu s tímto 
základním podílem. 
Nezachová-li některý členský 
stát svůj základní podíl měřený 
v průběhu kteréhokoli 
jednoročního období, použijí se 
čl. 32 odst. 4 první a druhý 
pododstavec nařízení (EU) 
2018/1999. 
 
1. Do 31. prosince 2019, poté 
do1. ledna 2029 a následně 
každých deset let předloží 
každý členský stát Komisi 
integrovaný vnitrostátní plán v 
oblasti energetiky a klimatu. 
Tyto plány musí obsahovat 
prvky uvedené v odstavci 2 
tohoto článku a v příloze I. První 
plán bude pokrývat období od 
roku 2021 do roku 2030 s 
přihlédnutím k dlouhodobější 
perspektivě. Následující plány 
pokrývají desetiletá období 
bezprostředně následující po 
konci období pokrytého 
předchozím plánem. 21. 12. 
2018 L 328/16 Úřední věstník 
Evropské unie CS 
 
 
4. Každý členský stát zveřejní 
svůj integrovaný vnitrostátní 
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Článek 5 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plán v oblasti energetiky a 
klimatu předložený Komisi v 
souladu s tímto článkem. 
 
 
2. Členské státy společně 
zajistí, aby souhrn jejich 
příspěvků do roku 2030 dosáhl 
nejméně 32 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné energetické spotřebě 
na úrovni Unie. 
 
1. Do 31. prosince 2018, poté do 
1. ledna 2028 a následně 
každých deset let každý členský 
stát připraví a odešle Komisi 
návrh integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a přílohou I. 
 
Každý členský stát řádně 
zohlední jakákoli doporučení 
Komise ve svém integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. Pokud se 
dotčený členský stát neřídí 
doporučením nebo jeho 
podstatnou částí, předloží pro to 
odůvodnění a zveřejní je. 
 
4. Každý členský stát v rámci 
veřejné konzultace uvedené v 
článku 10 zveřejní návrh svého 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu. 
 
2. Každý členský stát v 
dostatečném předstihu před 
předložením svého návrhu 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu Komisi podle čl. 9 odst. 
1, a pokud jde o plány na období 
2021 až 2030 při přípravě 
konečného plánu v 
dostatečném předstihu před 
jeho přijetím, identifikuje 
příležitosti k regionální 
spolupráci a konzultuje 
sousední členské státy, a to i v 
rámci fór regionální spolupráce. 
Členský stát může při 
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Článek 12 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sestavování plánu, pokud to 
považuje za vhodné, 
konzultovat další členské státy 
nebo třetí země, které projevily 
zájem. Ostrovní členské státy, 
které nemají propojené 
elektroenergetické soustavy s 
jinými členskými státy, povedou 
tyto konzultace se sousedními 
členskými státy s námořními 
hranicemi. Konzultované 
členské státy by měly mít pro 
poskytnutí své reakce 
přiměřenou lhůtu. Každý 
členský stát uvede ve svém 
návrhu integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu – pokud jde 
o plány na období 2021-2030, 
ve svém konečném plánu v 
oblasti energetiky a klimatu – 
alespoň předběžné výsledky 
těchto regionálních konzultací, v 
příslušných případech včetně 
informací o tom, jakým 
způsobem byly připomínky 
konzultovaných členských států 
nebo třetích zemí zohledněny. 
 
4. S cílem usnadnit integraci 
trhu a nákladově efektivní 
politiky a opatření předloží 
členské státy v období mezi 
lhůtou pro předložení svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu a lhůtou pro 
předložení svých konečných 
plánů příslušné části svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu na 
příslušných fórech regionální 
spolupráce za účelem jejich 
finalizace. V případě nutnosti 
Komise usnadní tuto spolupráci 
a konzultace mezi členskými 
státy, a pokud zjistí příležitosti k 
další regionální spolupráci, 
může členským státům 
poskytnout orientační pokyny k 
usnadnění efektivní spolupráce 
a procesu konzultací. 
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Článek 12 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 3 
 
 

5. Členské státy uváží 
připomínky přijaté od jiných 
členských států podle odstavců 
2 a 3 ve svých konečných 
integrovaných vnitrostátních 
plánech v oblasti energetiky a 
klimatu a vysvětlí v nich, jak k 
těmto připomínkám přihlédly.  
 
6. Pro účely uvedené v odstavci 
1 členské státy při provádění 
příslušných politik a opatření 
svých integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu dále 
spolupracují na regionální 
úrovni, a případně v rámci fór 
regionální spolupráce.  
 
7. Členské státy rovněž mohou 
zvážit spolupráci se signatáři 
Energetického společenství a s 
třetími zeměmi, které jsou členy 
Evropského hospodářského 
prostoru.  
 
 
1. Do 30. června 2023, poté do 
1. ledna 2033 a následně 
každých 10 let odešle každý 
členský stát Komisi návrh 
aktualizace posledního 
oznámeného integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu nebo 
Komisi poskytne odůvodnění 
toho, že plán není nutné 
aktualizovat. 
 
2. Do 30. června 2024, poté do 
1. ledna 2034 a následně 
každých 10 let předloží každý 
členský stát Komisi aktualizaci 
posledního oznámeného 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu, pokud Komisi neposkytl 
odůvodnění toho, že plán není 
nutné aktualizovat, podle 
odstavce 1. 
 
3. V aktualizaci podle odstavce 
2 každý členský stát pozmění 
svůj vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek pro kterýkoli z 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3)



Stránka 8 (celkem 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 5 
 
 

kvantifikovaných cílů, úkolů 
nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 1), aby odrážely zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. V 
aktualizaci podle odstavce 2 
každý členský stát pozmění svůj 
vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek s ohledem na 
kterýkoli z kvantifikovaných cílů, 
úkolů nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 2 a písm. b) pouze tak, aby 
odrážely stejné nebo zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. 
 
4. Členské státy vyvinou v 
aktualizovaném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu úsilí na 
zmírnění jakýchkoli 
nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, které se vyskytnou v 
rámci integrovaného podávání 
zpráv podle článků 17 až 25. 
 
5. Ve svých aktualizacích 
uvedených v odstavci 2 členské 
státy zohlední nejnovější 
doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského 
semestru, jakož i povinnosti 
plynoucí z Pařížské dohody. 
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§ 3 odst. 5 zákona 
č. 165/2012 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Vláda vydá každý kalendářní 
rok nařízení podle odstavce 4, 
kterým doplňuje stanovení 
podle písmen a) až h), pro další 
kalendářní rok nebo roky tak, 
aby bylo stanovení určeno vždy 
na období minimálně alespoň 3 
kalendářních let. 

 
 

 

32018L2001  Článek 6 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 6 
odst. 4 

3.Členské státy zveřejní 
referenční dlouhodobý 
harmonogram s 
předpokládaným přidělením 
podpory, který pokrývá nejméně 
pět následujících let, nebo tři 
roky v případě omezení 
vyplývajících z rozpočtového 
plánování, včetně orientačního 
časového plánu, případně 
četnosti výběrových řízení, 
očekávané kapacity a rozpočtu 
nebo maximální podpory, která 
má být podle předpokladů 
přidělena na jednotku, a ve 
vhodných případech i 
předpokládaných způsobilých 
technologií. Tento 
harmonogram se aktualizuje 
jednou ročně, nebo kdykoli je 
třeba zohlednit nejnovější vývoj 
na trhu či předpokládané 
přidělení podpory. 
 
4. Členské státy alespoň jednou 
za pět let posoudí účinnost 
svých režimů podpory elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a jejich 
hlavní distributivní účinky na 
jednotlivé skupiny spotřebitelů a 
na investice. Toto posouzení 
zohlední dopad případných 
změn těchto režimů podpory. 
Výsledky tohoto posouzení se 
zohlední v orientačním 
dlouhodobém plánování, kterým 
se řídí rozhodnutí o podpoře a 
koncepce nové podpory. 
Členské státy začlení toto 
posouzení do aktualizací 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu a zpráv o pokroku a v 
souladu s nařízením (EU) 
2018/1999. 
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§ 3a odst. 5 
zákona č. 
165/2012 Sb. 
 

(5) Ministerstvo zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup předpokládanou výši 
peněžních prostředků na 
provozní podporu s rozlišením 
na podporu elektřiny, tepla a 
biometanu a investiční podpory 
na následující 3 kalendářní roky. 
 

32018L2001 Článek 6 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 6 
odst. 4 
 

3.Členské státy zveřejní 
referenční dlouhodobý 
harmonogram s 
předpokládaným přidělením 
podpory, který pokrývá nejméně 
pět následujících let, nebo tři 
roky v případě omezení 
vyplývajících z rozpočtového 
plánování, včetně orientačního 
časového plánu, případně 
četnosti výběrových řízení, 
očekávané kapacity a rozpočtu 
nebo maximální podpory, která 
má být podle předpokladů 
přidělena na jednotku, a ve 
vhodných případech i 
předpokládaných způsobilých 
technologií. Tento 
harmonogram se aktualizuje 
jednou ročně, nebo kdykoli je 
třeba zohlednit nejnovější vývoj 
na trhu či předpokládané 
přidělení podpory. 
 
4. Členské státy alespoň jednou 
za pět let posoudí účinnost 
svých režimů podpory elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a jejich 
hlavní distributivní účinky na 
jednotlivé skupiny spotřebitelů a 
na investice. Toto posouzení 
zohlední dopad případných 
změn těchto režimů podpory. 
Výsledky tohoto posouzení se 
zohlední v orientačním 
dlouhodobém plánování, kterým 
se řídí rozhodnutí o podpoře a 
koncepce nové podpory. 
Členské státy začlení toto 
posouzení do aktualizací 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu a zpráv o pokroku a v 
souladu s nařízením (EU) 
2018/1999. 
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§ 8 odst. 1 zákona 
č. 165/2012 Sb. 

(1) Podpora elektřiny se 
uskutečňuje formou zelených 
bonusů na elektřinu nebo 
výkupních cen zeleného bonusu 
na elektřinu, aukčního bonusu 
nebo výkupní ceny. Podpora 
formou výkupní ceny se 
neuplatňuje pro výrobny 
elektřiny uvedené do provozu 
od 1. ledna 2021 a pro podporu 
podle § 6a a § 6c. 
 

32018L2001 Článek 4 
odst. 3 

3. Režimy podpory elektřiny z 
obnovitelných zdrojů jsou 
koncipovány tak, aby 
maximalizovaly začlenění 
elektřiny z obnovitelných zdrojů 
do trhu s elektřinou a zajistily, 
aby výrobci energie z 
obnovitelných zdrojů reagovali 
na tržní cenové signály a 
maximalizovali své tržní příjmy. 
Za tímto účelem se podpora v 
rámci režimů přímé podpory cen 
poskytuje ve formě tržní prémie, 
která může být mimo jiné 
klouzavá nebo pevná. 
Členské státy mohou z tohoto 
odstavce vyjmout malá zařízení 
a demonstrační projekty, aniž je 
dotčeno použitelné právo Unie v 
oblasti vnitřního trhu s 
elektřinou. 
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§ 10a odst. 1 
zákona č. 
165/2012 Sb. 
 

(1) Ministerstvo vyhlásí 
aukci na podporu elektřiny1) a ve 
vyhlášení aukce stanoví  
 
a) lhůtu pro podání nabídky, 
která nesmí být kratší než 2 
měsíce ode dne vyhlášení 
aukce, 
 
b) náležitosti nabídky, kromě 
obecných náležitostí podání 
podle správního řádu,   
 
c) druh podporovaného zdroje 
energie, 
 
d) celkovou hodnotu 
soutěženého instalovaného 
výkonu a výkonové rozmezí 
výroben elektřiny využívajících 
podporovaný zdroj energie,  
 
e) lhůtu pro uvedení výrobny 
elektřiny do provozu nebo 
provedení modernizace výrobny 
elektřiny, 
 
f) formu a způsob podání 
nabídky,  
 
g) výši finanční jistoty, její 
formu, způsob a lhůty prokázání 
jednotlivých částí finanční 
jistoty,  
 
h) pravidla pro hodnocení 
nabídek,  
 
i) způsob a formu sdělení 
vyhodnocení nabídek a 
výsledek aukce předkladatelům 
nabídek, 
 
j) důvody pro zrušení aukce. 
 

32018L2001  Článek 4 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4 
odst. 7 
 
 
 

4. Členské státy zajistí, aby 
podpora elektřiny z 
obnovitelných zdrojů byla 
poskytována otevřeně, 
transparentně, konkurenčně, 
nediskriminačně a nákladově 
efektivně. 
Členské státy mohou z 
výběrových řízení vyjmout malá 
zařízení a demonstrační 
projekty. 
Členské státy mohou rovněž 
zvážit zřízení mechanismů k 
zajištění regionální diverzifikace 
při zavádění elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, a zejména 
zajištění nákladově efektivní 
integrace systému. 
 
 
5. Členské státy mohou 
výběrová řízení omezit na 
konkrétní technologie, pokud by 
zpřístupnění režimů podpory 
všem výrobcům elektřiny z 
obnovitelných zdrojů vedlo k 
suboptimálnímu výsledku 
s ohledem na: 
a) dlouhodobý potenciál 
konkrétní technologie;  
b) nezbytnost docílit 
diverzifikace;  
 
6. Pokud je podpora elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 
poskytována prostřednictvím 
výběrových řízení, členské státy 
s cílem dosáhnout vysoké míry 
realizace projektů:  
a) zavedou a zveřejní 
nediskriminační a transparentní 
kritéria pro způsobilost účastnit 
se výběrových řízení a stanoví 
jasná data a pravidla pro 
realizaci projektu;  
b) zveřejní informace o 
předchozích výběrových 
řízeních, včetně měr realizace 
projektů. 
 
7.Za účelem zvýšení výroby 
energie z obnovitelných zdrojů v 
nejvzdálenějších regionech a na 
malých ostrovech mohou 
členské státy upravit režimy 
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finanční podpory pro projekty v 
těchto regionech s cílem 
zohlednit výrobní náklady 
spojené s jejich specifickými 
podmínkami spočívajícími v 
izolaci a vnější závislosti. 

 
1) § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 24 odst. 3 písm. 
c) zákona č. 
165/2012 Sb. 
 

(3) Provozní podpora 
tepla se vztahuje na teplo 
vyrobené ve výrobně tepla 
c) splňující kritéria udržitelnosti 
pro paliva z biomasy podle 
prováděcího právního předpisu 
v případě pevných paliv u 
výrobny tepla s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem 
nad 20 MW a v případě plynných 
paliv u výrobny tepla s 
celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem nad 2 MW. 
 

32018L2001 Článek 29 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Energie z biopaliv, biokapalin 
a paliv z biomasy se zohlední 
pro účely uvedené v písmenech 
a), b) a c) tohoto pododstavce, 
pouze pokud splňují kritéria 
udržitelnosti a kritéria úspor 
emisí skleníkových plynů 
stanovená v odstavcích 2 až 7 a 
10:  
a) příspěvek ke splnění cíle 
Unie stanoveného v čl. 3 odst. 1 
a podíl energie z obnovitelných 
zdrojů v členských státech; 
b) posuzování plnění povinností 
využívat energii z obnovitelných 
zdrojů, včetně povinnosti 
stanovené v článku 25;  
c) způsobilost k finanční 
podpoře na spotřebu biopaliv, 
biokapalin a paliv z biomasy.  
Aby však mohly být biopaliva, 
biokapaliny a paliva z biomasy 
vyrobené z odpadů a zbytků 
jiných než zbytků 
ze zemědělství, akvakultury, 
rybolovu a lesnictví zohledněny 
pro účely uvedené v prvním 
pododstavci písm. a), b) a c), 
musí splňovat pouze kritéria 
úspor emisí skleníkových plynů 
stanovená v odstavci 10. Tento 
pododstavec se použije rovněž 
na odpad a zbytky, které jsou 
nejprve zpracovány na produkt, 
než jsou dále zpracovány na 
biopaliva, biokapaliny a paliva 
z biomasy. 
Elektřina, vytápění a chlazení 
vyrobené z tuhého komunálního 
odpadu nepodléhají kritériím 
úspor emisí skleníkových plynů 
stanoveným v odstavci 10. 
Pokud jsou paliva z biomasy 
použita v zařízeních 
produkujících elektřinu, 
vytápění a chlazení nebo paliva 
s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem nejméně 20 
MW v případě pevných paliv 
a s celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem nejméně 2 
MW v případě plynných paliv z 
biomasy, musí splňovat kritéria 
udržitelnosti a úspor emisí 
skleníkových plynů stanovená v 
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odstavcích 2 až 7 a 10. Členské 
státy mohou kritéria udržitelnosti 
a úspor emisí skleníkových 
plynů použít na zařízení s 
nižším celkovým jmenovitým 
tepelným příkonem. 
Kritéria udržitelnosti a kritéria 
úspor emisí skleníkových plynů 
stanovená v odstavcích 2 až 7 a 
10 se použijí bez ohledu na 
zeměpisný původ biomasy. 
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§ 16 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 
458/2000 Sb. 

(1) Ministerstvo jako 
ústřední orgán státní správy pro 
energetiku2) 
b) zpracovává státní energetickou 

koncepci a Národní akční plán 
pro energii z obnovitelných 
zdrojů, 

b) navrhuje a zveřejňuje státní 
energetickou koncepci a 
integrovaný vnitrostátní 
plán v oblasti energetiky a 
klimatu České republiky a 
navrhuje jejich změny, 

 

32018R199
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 5 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Do 31. prosince 2019, poté 
do1. ledna 2029 a následně 
každých deset let předloží 
každý členský stát Komisi 
integrovaný vnitrostátní plán v 
oblasti energetiky a klimatu. 
Tyto plány musí obsahovat 
prvky uvedené v odstavci 2 
tohoto článku a v příloze I. První 
plán bude pokrývat období od 
roku 2021 do roku 2030 s 
přihlédnutím k dlouhodobější 
perspektivě. Následující plány 
pokrývají desetiletá období 
bezprostředně následující po 
konci období pokrytého 
předchozím plánem. 21. 12. 
2018 L 328/16 Úřední věstník 
Evropské unie CS 
 
 
4. Každý členský stát zveřejní 
svůj integrovaný vnitrostátní 
plán v oblasti energetiky a 
klimatu předložený Komisi v 
souladu s tímto článkem. 
 
 
2. Členské státy společně 
zajistí, aby souhrn jejich 
příspěvků do roku 2030 dosáhl 
nejméně 32 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné energetické spotřebě 
na úrovni Unie. 
 
1. Do 31. prosince 2018, poté do 
1. ledna 2028 a následně 
každých deset let každý členský 
stát připraví a odešle Komisi 
návrh integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a přílohou I. 
 
Každý členský stát řádně 
zohlední jakákoli doporučení 
Komise ve svém integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. Pokud se 
dotčený členský stát neřídí 
doporučením nebo jeho 
podstatnou částí, předloží pro to 
odůvodnění a zveřejní je. 
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Článek 9 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 4 
 

4. Každý členský stát v rámci 
veřejné konzultace uvedené v 
článku 10 zveřejní návrh svého 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu. 
 
2. Každý členský stát v 
dostatečném předstihu před 
předložením svého návrhu 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu Komisi podle čl. 9 odst. 
1, a pokud jde o plány na období 
2021 až 2030 při přípravě 
konečného plánu v 
dostatečném předstihu před 
jeho přijetím, identifikuje 
příležitosti k regionální 
spolupráci a konzultuje 
sousední členské státy, a to i v 
rámci fór regionální spolupráce. 
Členský stát může při 
sestavování plánu, pokud to 
považuje za vhodné, 
konzultovat další členské státy 
nebo třetí země, které projevily 
zájem. Ostrovní členské státy, 
které nemají propojené 
elektroenergetické soustavy s 
jinými členskými státy, povedou 
tyto konzultace se sousedními 
členskými státy s námořními 
hranicemi. Konzultované 
členské státy by měly mít pro 
poskytnutí své reakce 
přiměřenou lhůtu. Každý 
členský stát uvede ve svém 
návrhu integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu – pokud jde 
o plány na období 2021-2030, 
ve svém konečném plánu v 
oblasti energetiky a klimatu – 
alespoň předběžné výsledky 
těchto regionálních konzultací, v 
příslušných případech včetně 
informací o tom, jakým 
způsobem byly připomínky 
konzultovaných členských států 
nebo třetích zemí zohledněny. 
 
4. S cílem usnadnit integraci 
trhu a nákladově efektivní 
politiky a opatření předloží 
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Článek 12 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 1 
 
 
 
 

členské státy v období mezi 
lhůtou pro předložení svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu a lhůtou pro 
předložení svých konečných 
plánů příslušné části svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu na 
příslušných fórech regionální 
spolupráce za účelem jejich 
finalizace. V případě nutnosti 
Komise usnadní tuto spolupráci 
a konzultace mezi členskými 
státy, a pokud zjistí příležitosti k 
další regionální spolupráci, 
může členským státům 
poskytnout orientační pokyny k 
usnadnění efektivní spolupráce 
a procesu konzultací. 
 
5. Členské státy uváží 
připomínky přijaté od jiných 
členských států podle odstavců 
2 a 3 ve svých konečných 
integrovaných vnitrostátních 
plánech v oblasti energetiky a 
klimatu a vysvětlí v nich, jak k 
těmto připomínkám přihlédly.  
 
6. Pro účely uvedené v odstavci 
1 členské státy při provádění 
příslušných politik a opatření 
svých integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu dále 
spolupracují na regionální 
úrovni, a případně v rámci fór 
regionální spolupráce.  
 
7. Členské státy rovněž mohou 
zvážit spolupráci se signatáři 
Energetického společenství a s 
třetími zeměmi, které jsou členy 
Evropského hospodářského 
prostoru.  
 
 
1. Do 30. června 2023, poté do 
1. ledna 2033 a následně 
každých 10 let odešle každý 
členský stát Komisi návrh 
aktualizace posledního 
oznámeného integrovaného 
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Článek 14 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 

vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu nebo 
Komisi poskytne odůvodnění 
toho, že plán není nutné 
aktualizovat. 
 
2. Do 30. června 2024, poté do 
1. ledna 2034 a následně 
každých 10 let předloží každý 
členský stát Komisi aktualizaci 
posledního oznámeného 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu, pokud Komisi neposkytl 
odůvodnění toho, že plán není 
nutné aktualizovat, podle 
odstavce 1. 
 
3. V aktualizaci podle odstavce 
2 každý členský stát pozmění 
svůj vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek pro kterýkoli z 
kvantifikovaných cílů, úkolů 
nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 1), aby odrážely zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. V 
aktualizaci podle odstavce 2 
každý členský stát pozmění svůj 
vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek s ohledem na 
kterýkoli z kvantifikovaných cílů, 
úkolů nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 2 a písm. b) pouze tak, aby 
odrážely stejné nebo zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. 
 
4. Členské státy vyvinou v 
aktualizovaném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu úsilí na 
zmírnění jakýchkoli 
nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, které se vyskytnou v 
rámci integrovaného podávání 
zpráv podle článků 17 až 25. 
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32018L2001 

 
Článek 14 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Ve svých aktualizacích 
uvedených v odstavci 2 členské 
státy zohlední nejnovější 
doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského 
semestru, jakož i povinnosti 
plynoucí z Pařížské dohody. 
 
 
1. Členské státy společně 
zajistí, aby podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie Unie 
dosáhl v roce 2030 nejméně 32 
%. Komise tento cíl posoudí s 
cílem předložit do roku 2023 
legislativní návrh na jeho 
zvýšení, pokud budou náklady 
na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů dále 
významně sníženy, bude-li 
třeba splnit mezinárodní 
závazky Unie ohledně 
dekarbonizace nebo bude-li toto 
zvýšení odůvodněno 
významným snížením spotřeby 
energie v Unii. 
 
2. Členské státy stanoví své 
příspěvky ke společnému 
splnění závazného celkového 
cíle Unie stanoveného v 
odstavci 1 tohoto článku v rámci 
svých integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu v souladu s 
články 3 až 5 a 9 až 14 nařízení 
(EU) 2018/1999. Při 
vypracovávání návrhů 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu mohou členské státy 
zvážit použití vzorce uvedeného 
v příloze II zmíněného nařízení. 
Pokud Komise na základě 
posouzení návrhů 
integrovaných vnitrostátních 
plánů v oblasti energetiky a 
klimatu předložených podle 
článku 9 nařízení (EU) 
2018/1999 dojde k závěru, že 
příspěvky členských států 
nestačí ke společnému splnění 
závazného celkového cíle Unie, 
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Článek 3 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 4 

použijí postup podle článků 9 a 
31 uvedeného nařízení. 
 
3. Členské státy zajistí, aby 
jejich vnitrostátní politiky, které 
zahrnují povinnosti vyplývající z 
článků 25 až 28 této směrnice, a 
režimy podpory byly 
koncipovány s řádným 
přihlédnutím k hierarchii 
způsobů nakládání s odpady 
stanovené v článku 4 směrnice 
2008/98/ES, aby se zamezilo 
nežádoucím narušujícím 
účinkům na trzích se 
surovinami. Členské státy 
neposkytnou podporu energii z 
obnovitelných zdrojů vyrobené 
při spalování odpadu, jestliže 
nebyly dodrženy povinnosti 
v oblasti tříděného sběru 
stanovené v uvedené směrnici. 
 
4. Od 1. ledna 2021 nesmí být 
podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie v jednotlivých 
členských státech nižší než 
základní podíl uvedený ve třetím 
sloupci tabulky v příloze I části A 
této směrnice. Členské státy 
přijmou nezbytná opatření k 
zajištění souladu s tímto 
základním podílem. 
Nezachová-li některý členský 
stát svůj základní podíl měřený 
v průběhu kteréhokoli 
jednoročního období, použijí se 
čl. 32 odst. 4 první a druhý 
pododstavec nařízení (EU) 
2018/1999. 
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§ 16 odst. 1 písm. 
s) zákona č. 
458/2000 Sb. 

(1) Ministerstvo jako 
ústřední orgán státní správy pro 
energetiku2) 
s) vypracovává zprávy o pokroku 
při podporování a využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a z 
kombinované výroby elektřiny a 
tepla a ve stanovených termínech 
je předkládá Komisi2), 3), 50), 
2) Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze 
dne 25. října 2012 o energetické 
účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o 
zrušení směrnic 2004/8/ES a 
2006/32/ES. 
3) Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze 
dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném 
zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES 
 
 

32018R199
9 

Článek 17 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17 
odst. 6 
 
 
 
Článek 27 
 
 

1. Aniž je dotčen článek 26, 
každý členský stát podá Komisi 
do 15. března 2023 a poté 
každé dva roky zprávu o stavu 
provádění svého integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu 
prostřednictvím integrované 
vnitrostátní zprávy o pokroku v 
oblasti energetiky a klimatu, 
která bude pokrývat všech pět 
rozměrů energetické unie. 
 
6. Pokud Komise vydala 
doporučení podle čl. 32 odst. 1 
nebo odst. 2, příslušný členský 
stát zahrne do integrované 
vnitrostátní zprávy o pokroku v 
oblasti energetiky a klimatu 
informace o politikách a 
opatřeních, které přijal nebo 
hodlá přijmout a provést v reakci 
na příslušná doporučení. V 
příslušných případech tyto 
informace musí zahrnovat 
podrobný časový plán 
provádění. Pokud se dotyčný 
členský stát rozhodne na 
doporučení nebo jeho 
podstatnou část nereagovat, 
poskytne pro to odůvodnění. 
 
7. Zprávy podané Komisi v 
souladu s tímto článkem 
členské státy zveřejní. 
 
Členské státy do 30. dubna 
2022 předloží Komisi zprávu o 
plnění vnitrostátních cílů v 
oblasti energetické účinnosti pro 
rok 2020 stanovených podle čl. 
3 odst. 1 směrnice 2012/27/EU, 
přičemž do této zprávy zahrnou 
informace uvedené v části 2 
přílohy IX tohoto nařízení, a o 
celkových vnitrostátních cílech v 
oblasti podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v roce 
2020, jak jsou uvedeny v příloze 
I směrnice 2009/28/ES ve znění 
platném k 31. prosinci 2020, a 
uvedou tyto informace:  
a)podíly v jednotlivých 
odvětvích (elektrická energie, 
vytápění a chlazení, doprava) a 
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celkové podíly energie z 
obnovitelných zdrojů v roce 
2020;  
b) opatření přijatá pro dosažení 
vnitrostátních cílů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů 
pro rok 2020, včetně opatření 
týkajících se režimů podpory, 
záruk původu a zjednodušení 
správních postupů;  
c) podíl energie z biopaliv a 
biokapalin vyrobených z 
obilovin a dalších plodin 
bohatých na škrob, z 
cukernatých plodin a olejnin na 
spotřebě energie v dopravě;  
d) podíl energie z biopaliv a 
bioplynu pro dopravu 
vyrobených z výchozích surovin 
a jiných paliv uvedených v 
oddílu A přílohy IX směrnice 
2009/28/ES ve znění platném k 
31. prosinci 2020 na spotřebě 
energie v dopravě. 
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§ 16 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 
458/2000 Sb. 

(2) Ministerstvo jako 
ústřední orgán státní správy pro 
energetiku2) dále 
c) vykonává působnost 
členského státu Evropské unie a 
plní úkoly v oblasti energetiky 
vyplývající pro něj z nařízení o 
správě energetické unie a 
opatření v oblasti klimatu50). 
 

32018R199
9 

Článek 3 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 5 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 9 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Do 31. prosince 2019, poté 
do1. ledna 2029 a následně 
každých deset let předloží 
každý členský stát Komisi 
integrovaný vnitrostátní plán v 
oblasti energetiky a klimatu. 
Tyto plány musí obsahovat 
prvky uvedené v odstavci 2 
tohoto článku a v příloze I. První 
plán bude pokrývat období od 
roku 2021 do roku 2030 s 
přihlédnutím k dlouhodobější 
perspektivě. Následující plány 
pokrývají desetiletá období 
bezprostředně následující po 
konci období pokrytého 
předchozím plánem. 21. 12. 
2018 L 328/16 Úřední věstník 
Evropské unie CS 
 
 
4. Každý členský stát zveřejní 
svůj integrovaný vnitrostátní 
plán v oblasti energetiky a 
klimatu předložený Komisi v 
souladu s tímto článkem. 
 
 
2. Členské státy společně 
zajistí, aby souhrn jejich 
příspěvků do roku 2030 dosáhl 
nejméně 32 % podílu energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné energetické spotřebě 
na úrovni Unie. 
 
1. Do 31. prosince 2018, poté do 
1. ledna 2028 a následně 
každých deset let každý členský 
stát připraví a odešle Komisi 
návrh integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu v souladu s 
čl. 3 odst. 1 a přílohou I. 
 
Každý členský stát řádně 
zohlední jakákoli doporučení 
Komise ve svém integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. Pokud se 
dotčený členský stát neřídí 
doporučením nebo jeho 
podstatnou částí, předloží pro to 
odůvodnění a zveřejní je. 
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Článek 9 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 4 
 

4. Každý členský stát v rámci 
veřejné konzultace uvedené v 
článku 10 zveřejní návrh svého 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu. 
 
2. Každý členský stát v 
dostatečném předstihu před 
předložením svého návrhu 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu Komisi podle čl. 9 odst. 
1, a pokud jde o plány na období 
2021 až 2030 při přípravě 
konečného plánu v 
dostatečném předstihu před 
jeho přijetím, identifikuje 
příležitosti k regionální 
spolupráci a konzultuje 
sousední členské státy, a to i v 
rámci fór regionální spolupráce. 
Členský stát může při 
sestavování plánu, pokud to 
považuje za vhodné, 
konzultovat další členské státy 
nebo třetí země, které projevily 
zájem. Ostrovní členské státy, 
které nemají propojené 
elektroenergetické soustavy s 
jinými členskými státy, povedou 
tyto konzultace se sousedními 
členskými státy s námořními 
hranicemi. Konzultované 
členské státy by měly mít pro 
poskytnutí své reakce 
přiměřenou lhůtu. Každý 
členský stát uvede ve svém 
návrhu integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu – pokud jde 
o plány na období 2021-2030, 
ve svém konečném plánu v 
oblasti energetiky a klimatu – 
alespoň předběžné výsledky 
těchto regionálních konzultací, v 
příslušných případech včetně 
informací o tom, jakým 
způsobem byly připomínky 
konzultovaných členských států 
nebo třetích zemí zohledněny. 
 
4. S cílem usnadnit integraci 
trhu a nákladově efektivní 
politiky a opatření předloží 
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Článek 12 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 1 
 
 
 
 

členské státy v období mezi 
lhůtou pro předložení svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu a lhůtou pro 
předložení svých konečných 
plánů příslušné části svých 
návrhů integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu na 
příslušných fórech regionální 
spolupráce za účelem jejich 
finalizace. V případě nutnosti 
Komise usnadní tuto spolupráci 
a konzultace mezi členskými 
státy, a pokud zjistí příležitosti k 
další regionální spolupráci, 
může členským státům 
poskytnout orientační pokyny k 
usnadnění efektivní spolupráce 
a procesu konzultací. 
 
5. Členské státy uváží 
připomínky přijaté od jiných 
členských států podle odstavců 
2 a 3 ve svých konečných 
integrovaných vnitrostátních 
plánech v oblasti energetiky a 
klimatu a vysvětlí v nich, jak k 
těmto připomínkám přihlédly.  
 
6. Pro účely uvedené v odstavci 
1 členské státy při provádění 
příslušných politik a opatření 
svých integrovaných 
vnitrostátních plánů v oblasti 
energetiky a klimatu dále 
spolupracují na regionální 
úrovni, a případně v rámci fór 
regionální spolupráce.  
 
7. Členské státy rovněž mohou 
zvážit spolupráci se signatáři 
Energetického společenství a s 
třetími zeměmi, které jsou členy 
Evropského hospodářského 
prostoru.  
 
 
1. Do 30. června 2023, poté do 
1. ledna 2033 a následně 
každých 10 let odešle každý 
členský stát Komisi návrh 
aktualizace posledního 
oznámeného integrovaného 
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Článek 14 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 

vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu nebo 
Komisi poskytne odůvodnění 
toho, že plán není nutné 
aktualizovat. 
 
2. Do 30. června 2024, poté do 
1. ledna 2034 a následně 
každých 10 let předloží každý 
členský stát Komisi aktualizaci 
posledního oznámeného 
integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a 
klimatu, pokud Komisi neposkytl 
odůvodnění toho, že plán není 
nutné aktualizovat, podle 
odstavce 1. 
 
3. V aktualizaci podle odstavce 
2 každý členský stát pozmění 
svůj vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek pro kterýkoli z 
kvantifikovaných cílů, úkolů 
nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 1), aby odrážely zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. V 
aktualizaci podle odstavce 2 
každý členský stát pozmění svůj 
vnitrostátní úkol, cíl nebo 
příspěvek s ohledem na 
kterýkoli z kvantifikovaných cílů, 
úkolů nebo příspěvků Unie 
stanovených v čl. 4 písm. a) 
bodě 2 a písm. b) pouze tak, aby 
odrážely stejné nebo zvýšené 
ambice v porovnání s ambicemi 
uvedenými v posledním 
oznámeném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu. 
 
4. Členské státy vyvinou v 
aktualizovaném integrovaném 
vnitrostátním plánu v oblasti 
energetiky a klimatu úsilí na 
zmírnění jakýchkoli 
nepříznivých dopadů na životní 
prostředí, které se vyskytnou v 
rámci integrovaného podávání 
zpráv podle článků 17 až 25. 
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Článek 14 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 15 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 15 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17 
odst. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Ve svých aktualizacích 
uvedených v odstavci 2 členské 
státy zohlední nejnovější 
doporučení pro jednotlivé země 
vydaná v rámci evropského 
semestru, jakož i povinnosti 
plynoucí z Pařížské dohody. 
 
1. Každý členský stát připraví a 
předloží Komisi do 1. ledna 
2020, poté do 1. ledna 2029 a 
následně každých 10 let svou 
dlouhodobou strategii s 
perspektivou na alespoň 30 let. 
Členské státy by v případě 
potřeby měly tyto strategie 
každých pět let aktualizovat. 
 
7. Členské státy a Komise 
neprodleně informují veřejnost o 
svých dlouhodobých strategiích 
a jakékoli jejich aktualizaci a 
zpřístupní jí je, a to i 
prostřednictvím e-platformy 
uvedené v článku 28. Členské 
státy a Komise zpřístupní údaje 
konečných výsledků veřejnosti, 
a zohlední přitom citlivé 
obchodní údaje a souladu s 
pravidly o ochraně údajů. 
 
1. Aniž je dotčen článek 26, 
každý členský stát podá Komisi 
do 15. března 2023 a poté 
každé dva roky zprávu o stavu 
provádění svého integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu 
prostřednictvím integrované 
vnitrostátní zprávy o pokroku v 
oblasti energetiky a klimatu, 
která bude pokrývat všech pět 
rozměrů energetické unie. 
 
6. Pokud Komise vydala 
doporučení podle čl. 32 odst. 1 
nebo odst. 2, příslušný členský 
stát zahrne do integrované 
vnitrostátní zprávy o pokroku v 
oblasti energetiky a klimatu 
informace o politikách a 
opatřeních, které přijal nebo 
hodlá přijmout a provést v reakci 
na příslušná doporučení. V 
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Článek 17 
odst. 6 
 
 
 
Článek 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

příslušných případech tyto 
informace musí zahrnovat 
podrobný časový plán 
provádění. Pokud se dotyčný 
členský stát rozhodne na 
doporučení nebo jeho 
podstatnou část nereagovat, 
poskytne pro to odůvodnění. 
 
7. Zprávy podané Komisi v 
souladu s tímto článkem 
členské státy zveřejní. 
 
Členské státy do 30. dubna 
2022 předloží Komisi zprávu o 
plnění vnitrostátních cílů v 
oblasti energetické účinnosti pro 
rok 2020 stanovených podle čl. 
3 odst. 1 směrnice 2012/27/EU, 
přičemž do této zprávy zahrnou 
informace uvedené v části 2 
přílohy IX tohoto nařízení, a o 
celkových vnitrostátních cílech v 
oblasti podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v roce 
2020, jak jsou uvedeny v příloze 
I směrnice 2009/28/ES ve znění 
platném k 31. prosinci 2020, a 
uvedou tyto informace:  
a)podíly v jednotlivých 
odvětvích (elektrická energie, 
vytápění a chlazení, doprava) a 
celkové podíly energie z 
obnovitelných zdrojů v roce 
2020;  
b) opatření přijatá pro dosažení 
vnitrostátních cílů v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů 
pro rok 2020, včetně opatření 
týkajících se režimů podpory, 
záruk původu a zjednodušení 
správních postupů;  
c) podíl energie z biopaliv a 
biokapalin vyrobených z 
obilovin a dalších plodin 
bohatých na škrob, z 
cukernatých plodin a olejnin na 
spotřebě energie v dopravě;  
d) podíl energie z biopaliv a 
bioplynu pro dopravu 
vyrobených z výchozích surovin 
a jiných paliv uvedených v 
oddílu A přílohy IX směrnice 
2009/28/ES ve znění platném k 
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Článek 44 
odst. 5 
 
 

31. prosinci 2020 na spotřebě 
energie v dopravě. 
 
5. Každý členský stát jmenuje 
do Výboru pro změnu klimatu a 
Výboru pro energetickou unii 
své zástupce. Zástupci každého 
z výborů jsou zváni na zasedání 
druhého výboru. 
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§ 16 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 
458/2000 Sb. 

(2) Ministerstvo jako 
ústřední orgán státní správy pro 
energetiku2) dále 
d) vykonává působnost 
členského státu Evropské unie a 
je příslušným orgánem podle 
nařízení o rizikové připravenosti 
v odvětví elektroenergetiky2). 
Provozní úkoly týkající se 
plánování rizikové připravenosti 
a řízení rizik, stanovené v tomto 
nařízení, může ministerstvo 
přenést na provozovatele 
přenosové soustavy a 
provozovatele distribuční 
soustavy. 
2)Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. 
června 2019 o rizikové 
připravenosti v odvětví 
elektroenergetiky a o zrušení 
směrnice 2005/89/ES 
 

32019R094
1 

Článek 3, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 3, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Článek 3, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Každý členský stát určí co 
nejdříve, nejpozději však 5. 
ledna 2020, národní vládní nebo 
regulační orgán jako svůj 
příslušný orgán. Příslušné 
orgány odpovídají za plnění 
úkolů stanovených tímto 
nařízením a za tím účelem 
vyvíjejí vzájemnou spolupráci. 
Dokud není příslušný orgán 
určen, plní úkoly příslušného 
orgánu v souladu s tímto 
nařízením vnitrostátní subjekty 
odpovědné za bezpečnost 
dodávek elektřiny. 
 
2.Členské státy neprodleně 
oznámí Komisi a ECG název a 
kontaktní údaje svých 
příslušných orgánů určených 
podle odstavce 1 a jejich 
případné změny a tyto údaje 
zveřejní. 
 
3.Členské státy mohou 
příslušnému orgánu umožnit, 
aby provozní úkoly týkající se 
plánování rizikové připravenosti 
a řízení rizik, stanovené v tomto 
nařízení, přenesl na jiné 
subjekty. Přenesené úkoly se 
provádějí za dohledu 
příslušného orgánu a jsou 
podrobně stanoveny v plánu 
rizikové připravenosti v souladu 
s čl. 11 odst. 1 písm. b). 
 
Každý příslušný orgán zajistí, 
aby veškerá příslušná rizika 
spojená s bezpečností dodávek 
elektřiny byla posouzena v 
souladu s pravidly stanovenými 
tímto nařízením a v kapitole IV 
nařízení (EU) 2019/943. Za 
tímto účelem spolupracuje 
příslušný orgán s provozovateli 
přenosových soustav, 
provozovateli distribučních 
soustav, regulačními orgány, s 
ENTSO pro elektřinu, 
regionálními koordinačními 
centry a případně dalšími 
příslušnými zúčastněnými 
stranami. 
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Článek 7, 
odst.1 
 
 
 
 
 
 
Článek 7, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7, 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 10, 
odst. 1 
 
 

1. Do čtyř měsíců po zjištění 
regionálních scénářů 
elektroenergetických krizí v 
souladu s čl. 6 odst. 1 zjistí 
příslušný orgán nejrelevantnější 
scénáře elektroenergetických 
krizí na vnitrostátní úrovni. 
 
2. Při zjišťování vnitrostátních 
scénářů elektroenergetických 
krizí konzultuje příslušný orgán 
provozovatele přenosových 
soustav, provozovatele 
distribučních soustav, které 
příslušný orgán považuje za 
relevantní, příslušné výrobce 
nebo jejich obchodní 
organizace a národní regulační 
orgán, pokud tento orgán není 
zároveň příslušným orgánem. 
 
3.Vnitrostátní scénáře 
elektroenergetických krizí se 
zjišťují přinejmenším na základě 
rizik stanovených v čl. 5 odst. 2 
a jsou v souladu s regionálními 
scénáři elektroenergetických 
krizí zjištěnými v souladu s čl. 6 
odst. 1. Tyto vnitrostátní 
scénáře elektroenergetických 
krizí členské státy aktualizují 
každé čtyři roky, pokud si 
okolnosti nevyžádají 
aktualizace častější. 
 
4.Do čtyř měsíců od zjištění 
regionálních scénářů 
elektroenergetických krizí v 
souladu s čl. 6 odst. 1 informují 
členské státy ECG a Komisi o 
svém posouzení rizik v 
souvislosti s vlastnictvím 
infrastruktury, která jsou 
relevantní pro bezpečnost 
dodávek elektřiny, jakož i o 
opatřeních přijatých k 
předcházení těmto rizikům nebo 
jejich zmírnění, a uvedou důvod, 
proč tato opatření považují za 
nutná a přiměřená. 
 
1.Na základě regionálních a 
vnitrostátních scénářů 
elektroenergetických krizí 
zjištěných podle článků 6 a 7 
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Článek 10, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 10, 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 10, 
odst. 5 
 
 
 
 
 
 
Článek 10, 
odst. 6 
 
 
 

vypracuje příslušný orgán 
každého členského státu plán 
rizikové připravenosti po 
konzultaci s provozovateli 
distribučních soustav, které 
příslušný orgán považuje za 
relevantní, provozovateli 
přenosových soustav, 
příslušnými výrobci nebo jejich 
obchodními organizacemi, 
elektroenergetickými a 
plynárenskými podniky, 
příslušnými organizacemi 
zastupujícími zájmy 
průmyslových a 
neprůmyslových odběratelů 
elektřiny a národním regulačním 
orgánem, pokud tento orgán 
není zároveň příslušným 
orgánem. 
 
3.Plán rizikové připravenosti je 
vypracován v souladu s články 
11 a 12 a se šablonou 
stanovenou v příloze. Pokud je 
to nezbytné, mohou členské 
státy do plánu rizikové 
připravenosti zahrnout další 
informace. 
 
4.V zájmu zajištění souladu 
plánů rizikové připravenosti 
předloží příslušné orgány před 
přijetím svých plánů rizikové 
připravenosti jejich návrhy ke 
konzultaci příslušným orgánům 
relevantních členských států v 
regionu, a pokud neleží v témže 
regionu, příslušným orgánům 
přímo propojených členských 
států a ECG. 
 
5.Do šesti měsíců od obdržení 
návrhu plánů rizikové 
připravenosti mohou příslušné 
orgány uvedené v odstavci 4 a 
ECG vydat doporučení týkající 
se návrhů plánů předložených 
podle odstavce 4. 
 
6.Dotčené příslušné orgány 
přijmou plány rizikové 
připravenosti do devíti měsíců 
od předložení návrhu plánů, 
přičemž vezmou v úvahu 
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Článek 10, 
odst. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 10, 
odst. 8 
 
 
 
 
 
 
Článek 12, 
odst.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

výsledky konzultace podle 
odstavce 4 a případná vydaná 
doporučení podle odstavce 5. 
Přijaté plány rizikové 
připravenosti bezodkladně 
oznámí Komisi. 
 
7.Příslušné orgány a Komise 
plány rizikové připravenosti 
zveřejní na svých webových 
stránkách a současně zajistí, 
aby byla zachována důvěrná 
povaha citlivých informací, 
zejména informací o opatřeních 
souvisejících s předcházením 
dopadům úmyslných útoků a 
zmírňováním jejich důsledků. 
Ochrana důvěrnosti citlivých 
informací je založena na 
zásadách stanovených podle 
článku 19. 
 
8.Příslušné orgány přijmou a 
zveřejní první plán rizikové 
připravenosti do 5. ledna 2022. 
Tyto plány členské státy poté 
aktualizují každé čtyři roky, 
pokud si okolnosti nevyžádají 
častější aktualizace. 
 
1.Kromě vnitrostátních opatření 
uvedených v článku 11 musí 
plány rizikové připravenosti 
jednotlivých členských států 
obsahovat regionální a 
případně bilaterální opatření, 
která zajistí, aby se 
elektroenergetickým krizím s 
přeshraničním dopadem řádně 
předcházelo nebo aby byly 
řádně řízeny. Regionální 
opatření se stanoví dohodou 
mezi členskými státy dotčeného 
regionu, které jsou technicky 
schopny si vzájemně 
poskytnout pomoc v souladu s 
článkem 15. Za tímto účelem 
mohou členské státy v rámci 
regionu také vytvářet 
podskupiny. Bilaterální opatření 
se dohodnou mezi členskými 
státy, které jsou přímo 
propojeny, neleží však v tomtéž 
regionu. Členské státy zajistí 
soulad mezi regionálními a 
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Článek 12, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 12, 
odst. 3 
 

bilaterálními opatřeními. 
Regionální a bilaterální opatření 
zahrnují přinejmenším: a) 
ustavení krizového 
koordinátora; b) mechanismy 
pro sdílení informací a 
spolupráci; c) koordinovaná 
opatření ke zmírnění dopadu 
elektroenergetické krize, včetně 
souběžných 
elektroenergetických krizí, pro 
účely pomoci podle článku 15; 
d) postupy pro provádění 
každoročních nebo dvouletých 
prověrek plánů rizikové 
připravenosti; e) mechanismy 
pro spuštění netržních opatření, 
která mají být aktivována v 
souladu s čl. 16 odst. 2. 
 
2.Na regionálních a 
bilaterálních opatřeních, která 
mají být obsažena v plánu 
rizikové připravenosti, se 
dotčené členské státy 
dohodnou po konzultaci s 
příslušnými regionálními 
koordinačními centry. Komise 
může hrát při přípravě dohody o 
regionálních a bilaterálních 
opatřeních podpůrnou úlohu. 
Komise může požadovat, aby 
ACER a ENTSO pro elektřinu 
poskytly členským státům 
technickou pomoc s cílem 
podpořit takovouto dohodu. 
Příslušné orgány o dosažených 
dohodách informují ECG 
nejméně osm měsíců před 
lhůtou pro přijetí nebo 
aktualizaci plánu rizikové 
připravenosti. Pokud členské 
státy nedokázaly dosáhnout 
dohody, sdělí dotčené příslušné 
orgány Komisi důvody, proč k 
dohodě nedošlo. V takovém 
případě navrhne Komise 
opatření včetně mechanismu 
spolupráce pro uzavření dohody 
o regionálních a bilaterálních 
opatřeních. 
 
3.Příslušné orgány jednotlivých 
regionů členských států se 
zapojením příslušných 
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Článek 13, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 13, 
odst. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

zúčastněných stran pravidelně 
prověřují účinnost postupů 
vyvinutých v plánech rizikové 
připravenosti pro předcházení 
elektroenergetickým krizím, 
včetně mechanismů uvedených 
v odst. 1 písm. b), a každé dva 
roky provádějí simulace 
elektroenergetických krizí, při 
nichž jsou prověřovány zejména 
tyto mechanismy. 
 
3.Do tří měsíců od obdržení 
stanoviska Komise podle 
odstavce 2 dotčený příslušný 
orgán buď plně zohlední 
doporučení Komise a oznámí 
Komisi pozměněný plán rizikové 
připravenosti, nebo jí oznámí 
důvody, proč s doporučením 
nesouhlasí. 
 
4.V případě, že příslušný orgán 
s doporučením Komise 
nesouhlasí, může Komise do 
čtyř měsíců od obdržení 
oznámení příslušného orgánu, 
že s doporučením nesouhlasí, 
své doporučení stáhnout nebo 
za účelem posouzení této 
otázky svolat schůzku s 
příslušným orgánem, a pokud to 
Komise považuje za nutné, s 
ECG. Komise svou žádost o 
jakoukoli změnu plánu rizikové 
připravenosti podrobně 
zdůvodní. V případě, že se 
konečný postoj dotčeného 
příslušného orgánu liší od 
podrobného zdůvodnění 
Komise, zdůvodní příslušný 
orgán svůj postoj do dvou 
měsíců poté, co obdržel 
podrobné zdůvodnění Komise. 
 
1.Pokud posouzení sezónní 
přiměřenosti nebo jiný 
kvalifikovaný zdroj poskytne 
konkrétní, závažné a spolehlivé 
informace, že v některém 
členském státě může dojít k 
elektroenergetické krizi, musí 
příslušný orgán daného 
členského státu bezodkladně 
vydat včasné varování Komisi, 
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Článek 14, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 14, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 15, 
odst. 1 
 

příslušným orgánům členských 
států v témže regionu, a pokud 
neleží v témže regionu, 
příslušným orgánům přímo 
propojených členských států. 
Dotčený příslušný orgán také 
poskytne informace o příčinách 
možné elektroenergetické krize, 
o opatřeních přijatých nebo 
plánovaných k zamezení 
elektroenergetické krizi a o 
případné potřebě pomoci od 
jiných členských států. Tyto 
informace zahrnují možné 
dopady opatření na vnitřní trh s 
elektřinou. Komise předá tyto 
informace ECG. 
 
2.Dojde-li k elektroenergetické 
krizi, vyhlásí příslušný orgán po 
konzultaci s dotčeným 
provozovatelem přenosové 
soustavy elektroenergetickou 
krizi a bezodkladně o tom 
informuje příslušné orgány 
členských států v témže 
regionu, a pokud neleží v témže 
regionu, příslušné orgány přímo 
propojených členských států, a 
také Komisi. Tyto informace 
obsahují příčiny zhoršení 
dodávek elektřiny, důvody pro 
vyhlášení elektroenergetické 
krize, opatření přijatá nebo 
plánovaná k jejímu zmírnění a 
případnou potřebu pomoci od 
jiných členských států. 
 
3.V případech, kdy jsou 
informace poskytnuté podle 
odstavce 1 a 2 považovány za 
nedostatečné, mohou Komise, 
ECG nebo příslušné orgány 
členských států v témže 
regionu, a pokud neleží v témže 
regionu, příslušné orgány přímo 
propojených členských států, 
požádat členský stát, který 
elektroenergetickou krizi 
vyhlásil, o poskytnutí 
doplňujících informací. 
 
1.Členské státy jednají a 
spolupracují v duchu solidarity s 
cílem předcházet 
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Článek15, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 15, 
odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 15, 
odst. 6 
 
 
 
 
 
Článek 15, 
odst. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektroenergetickým krizím 
nebo je řídit. 
 
2.Pokud mají nezbytné 
technické schopnosti, poskytují 
si členské státy vzájemnou 
pomoc prostřednictvím 
koordinovaných regionálních 
nebo bilaterálních opatření 
dohodnutých podle tohoto 
článku a článku 12 ještě před 
nabídkou pomoci. Za tímto 
účelem a ve snaze chránit 
veřejnou a osobní bezpečnost 
se členské státy dohodnou na 
regionálních nebo bilaterálních 
opatřeních podle své volby s 
cílem dodávat elektřinu 
koordinovaným způsobem. 
 
3.Členské státy se dohodnou na 
nezbytných technických, 
právních a finančních 
ujednáních pro provádění 
regionálních nebo bilaterálních 
opatření před tím, než je pomoc 
nabídnuta. Taková ujednání 
stanoví mimo jiné maximální 
množství elektřiny, které bude 
na regionální nebo bilaterální 
úrovni dodáno, důvod pro 
spuštění nebo pozastavení 
pomoci, způsob, jakým bude 
elektřina dodávána, a pravidla 
pro spravedlivé vyrovnání mezi 
členskými státy v souladu s 
odstavci 4, 5 a 6. 
 
6.Členský stát žádající o pomoc 
bezodkladně zaplatí 
spravedlivou vyrovnávací platbu 
členskému státu poskytujícímu 
pomoc, nebo bezodkladné 
zaplacení takové platby zajistí. 
 
8.V případě elektroenergetické 
krize, pokud se členské státy 
dosud nedohodly na 
regionálních nebo bilaterálních 
opatřeních a technických, 
právních a finančních 
ujednáních podle tohoto článku, 
dohodnou se na ad hoc 
opatřeních a ujednáních s cílem 
uplatnit ustanovení tohoto 
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Článek 15, 
odst. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 16, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 17, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článku, včetně spravedlivého 
vyrovnání podle odstavců 4, 5 a 
6. Pokud členský stát požaduje 
pomoc před tím, než byla 
takováto ad hoc opatření a 
ujednání dohodnuta, zaváže se 
před obdržením pomoci k 
zaplacení spravedlivého 
vyrovnávání v souladu s 
odstavci 4, 5 a 6. 
 
9.Členské státy zajistí, aby 
ustanovení tohoto nařízení o 
pomoci byla prováděna v 
souladu se Smlouvami, s 
Listinou základních práv 
Evropské unie a s ostatními 
platnými mezinárodními 
závazky. Za tímto účelem 
přijmou nezbytná opatření. 
 
2.Netržní opatření se v 
elektroenergetické krizi aktivují 
pouze jako poslední možnost, 
pokud byly vyčerpány všechny 
možnosti, které nabízí trh, nebo 
pokud je zřejmé, že samotná 
tržní opatření nestačí k 
zabránění dalšímu zhoršení 
dodávek elektřiny. Netržní 
opatření nesmí nepřiměřeně 
narušovat hospodářskou soutěž 
a účinné fungování vnitřního 
trhu s elektřinou. Musí být 
nutná, přiměřená, 
nediskriminační a dočasná. 
Příslušný orgán informuje 
příslušné zúčastněné strany v 
dotčeném členském státě o 
uplatňování jakýchkoli netržních 
opatření. 
 
1.Bezodkladně a v každém 
případě do tří měsíců po 
skončení elektroenergetické 
krize poskytne příslušný orgán 
členského státu, který 
elektroenergetickou krizi 
vyhlásil, ECG a Komisi 
podrobnou zprávu o hodnocení 
ex post a v případě, že regulační 
orgán není příslušným 
orgánem, takto učiní po 
konzultaci s regulačním 
orgánem. 
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Článek 17, 
odst. 4 
 
 
 
 
 
Článek 19, 
odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 19, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Dotčený příslušný orgán 
předloží výsledky hodnocení ex 
post na schůzi ECG. Tyto 
výsledky se promítnou v 
aktualizovaném plánu rizikové 
připravenosti. 
 
1.Členské státy a příslušné 
orgány uplatňují postupy 
uvedené v tomto nařízení v 
souladu s použitelnými 
předpisy, včetně vnitrostátních 
předpisů pro nakládání s 
důvěrnými informacemi a 
postupy v této oblasti. Pokud má 
uplatňování těchto předpisů za 
následek nezveřejnění 
informací, mimo jiné těch, jež 
jsou součástí plánů rizikové 
připravenosti, může členský stát 
nebo orgán na požádání 
poskytnout přehled těchto 
informací, který nebude 
důvěrný. 
 
2.Komise, ACER, ECG, ENTSO 
pro elektřinu, členské státy, 
příslušné orgány, národní 
regulační orgány a ostatní 
relevantní orgány, subjekty 
nebo osoby, které obdrží 
důvěrné informace podle tohoto 
nařízení, zachovají důvěrnost 
těchto citlivých informací. 
 
Pokud členské státy a smluvní 
strany Energetického 
společenství spolupracují v 
oblasti bezpečnosti dodávek 
elektřiny, může taková 
spolupráce zahrnovat 
definování elektroenergetické 
krize, postup zjišťování scénářů 
elektroenergetických krizí a 
zavádění plánů rizikové 
připravenosti, aby nebyla přijata 
žádná opatření, která by 
ohrozila bezpečnost dodávek 
elektřiny v členských státech, 
smluvních stranách 
Energetického společenství 
nebo v Unii. V tomto ohledu se 
smluvní strany Energetického 
společenství mohou na pozvání 
Komise účastnit schůzí ECG v 
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souvislosti se všemi 
záležitostmi, které se jich týkají. 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32018L2001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů 

32018R1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě 
energetické unie a opatření v oblasti klimatu, 
kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 
715/2009, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 
2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a 
(EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 

32019R0941 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové 
připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o 
zrušení směrnice 2005/89/ES 
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