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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

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

Obsah

Odpovídající předpis EU

Celex č.

§ 2 odst. 1 písm. e)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32009L0072
e) podnikem ve skupině podnik, který 32009L0073
má právo kontroly nad jiným
podnikem nebo který je kontrolován
jiným podnikem

§ 2 odst. 2 písm. b)
bod 31

31. mezinárodní pomocí v krizových 32017R1938
situacích v plynárenství situace, kdy
Česká
republika
přijímá
nebo
poskytuje solidární opatření podle
článku 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1938,

§ 16 odst. 1 písm. i)

Ministerstvo jako ústřední orgán státní
32009L0072
správy pro energetiku2)
i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů
v energetických odvětvích,

Ustanovení
(čl., bod,
písm.
apod.)

Obsah

Čl. 2 bod 22 „podnikem ve skupině“ podnik ve
skupině ve smyslu článku 41 sedmé
směrnice Rady 83/349/EHS ze dne
13. června 1983, založené na čl. 44
odst. 2
písm.
g) (12)
Smlouvy,
o konsolidovaných
účetních
závěrkách (13), nebo přidružený podnik
ve smyslu čl. 33 odst. 1 uvedené
směrnice nebo podnik patřící stejným
podílníkům;
Čl. 13 odst. 1 1Požádá-li členský stát o uplatnění
solidárního opatření podle tohoto
článku, členský stát, jež je přímo
propojen s žádajícím členským státem,
nebo pokud tak daný členský stát
stanoví, jeho příslušný orgán nebo
provozovatel přepravní soustavy či
provozovatel
distribuční
soustavy
přijmou, aniž by pokud možno vznikly
nebezpečné situace, nezbytná opatření
s cílem zajistit, aby se do té doby, než
budou zajištěny dostatečné dodávky
plynu zákazníkům chráněným v rámci
solidarity v žádajícím členském státě,
v nezbytném rozsahu snížily nebo
nepokračovaly dodávky plynu na jeho
území
zákazníkům
jiným
než
chráněným v rámci solidarity. Žádající
členský stát zajistí, aby příslušný objem
plynu byl na jeho území skutečně
dodán zákazníkům chráněným v rámci
solidarity
čl. 37 odst. 11. Každá
osoba,
která
je
11
nespokojena
s provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
v souvislosti s povinnostmi daného
provozovatele podle této směrnice,
může podat stížnost regulačnímu
orgánu, který jako orgán pro řešení
sporů vydá rozhodnutí do dvou měsíců
po obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je
možné prodloužit o dva měsíce, pokud
regulační orgán požaduje další
informace. Tuto prodlouženou lhůtu je
možné dále prodloužit po dohodě se
stěžovatelem. Rozhodnutí regulačního
orgánu má závazný účinek, pokud není
zrušeno v rámci odvolání.
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§ 16 odst. 1 písm. i)

Ministerstvo jako ústřední orgán státní
32009L0073
správy pro energetiku2)
i) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů
v energetických odvětvích,

Stránka 2 (celkem 31)

čl. 41 odst.
11

11. Každá osoba, která podala
stížnost na provozovatele přepravní,
skladovací, LNG nebo distribuční
soustavy v souvislosti s povinnostmi
daného provozovatele podle této
směrnice,
může
podat
stížnost
regulačnímu orgánu, který jako orgán
pro řešení sporů vydá rozhodnutí do
dvou měsíců po obdržení stížnosti.
Tuto lhůtu je možné prodloužit o dva
měsíce, pokud regulační orgán
potřebuje další informace. Tuto
prodlouženou lhůtu je možné dále
prodloužit po dohodě s navrhovatelem.
Rozhodnutí regulačního orgánu má
závazný účinek, do té doby než je
případně zrušeno v rámci odvolání.
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§ 16 odst. 1 písm. l)

Ministerstvo jako ústřední orgán státní
32009L0072
správy pro energetiku2)
l) vydává závazné stanovisko vyjádření k
desetiletému plánu rozvoje přenosové
soustavy a k desetiletému plánu rozvoje
přepravní soustavy,

Stránka 3 (celkem 31)

Čl. 22

Rozvoj sítě a pravomoci k přijímání
investičních rozhodnutí
1. Provozovatelé přenosové soustavy
předkládají každoročně regulačnímu
orgánu desetiletý plán rozvoje sítě
založený
na
dosavadní
a prognózované nabídce a poptávce
po konzultaci všech příslušných
zúčastněných stran. Tento plán rozvoje
sítě obsahuje účinná opatření s cílem
zajistit
přiměřenost
soustavy
a bezpečnosti dodávek.
2. Desetiletý plán rozvoje sítě
zejména:
aurčuje pro potřeby účastníků trhu,
) kterou
hlavní
přenosovou
infrastrukturu je třeba vybudovat nebo
modernizovat
v průběhu
příštích
deseti let;
bzahrnuje veškeré investice, o nichž již
) bylo rozhodnuto, a určuje nové
investice, které musí být provedeny
v příštích třech letech; a
c stanovuje časový rámec pro všechny
) investiční projekty.
3. Při vypracovávání desetiletého
plánu
rozvoje
sítě
provede
provozovatel přenosové soustavy
přiměřené odhady o vývoji výroby,
dodávek, spotřeby a výměn s jinými
zeměmi, přičemž zohledňuje investiční
plány regionálních sítí a sítí pro celé
Společenství.
4. Regulační
orgán
konzultuje
desetiletý plán rozvoje sítě se všemi
skutečnými
nebo
potenciálními
uživateli
soustavy
otevřeně
a transparentně. Osoby nebo podniky,
které se prohlašují za potencionální
uživatele
soustavy,
mohou
být
požádány o předložení odůvodnění
takových prohlášení. Regulační orgán
zveřejní
výsledky
konzultačního
procesu, zejména možnou potřebu
investic.
5. Regulační orgán přezkoumá, zda
desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje
veškeré investiční potřeby, na které
bylo poukázáno během konzultačního
procesu,
a zda
je
v souladu
s nezávazným desetiletým plánem
rozvoje sítě pro celé Společenství (dále
jen „plán rozvoje sítě pro celé
Společenství“), na který odkazuje čl. 8
odst. 3 písm. b) nařízení (ES)
č. 714/2009. Vyvstanou-li jakékoli
pochybnosti
o souladu
s plánem
rozvoje sítě na úrovni Společenství,
regulační orgán konzultuje agenturu.
Regulační
orgán
může
na
provozovateli přenosové soustavy
požadovat, aby svůj desetiletý plán
rozvoje sítě změnil.
6. Regulační
orgán
sleduje
a vyhodnocuje provádění desetiletého
plánu rozvoje sítě.
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7. V případech, kdy provozovatel
přenosové
soustavy,
s výjimkou
prvořadých důvodů mimo jeho kontrolu,
neprovede investici, která měla být
podle desetiletého plánu rozvoje sítě
provedena v příštích třech letech,
členské státy zajistí, aby se regulační
orgán zavázal přijmout alespoň jedno
z níže uvedených opatření, s cílem
zajistit provedení dotyčné investice,
pokud je tato investice na základě
nejnovějšího
desetiletého
plánu
rozvoje sítě stále relevantní:
apožádat provozovatele přenosové
) soustavy o provedení daných investic,
nebo
bzorganizovat
nabídkové
řízení
) otevřené
libovolným
investorům
týkající se dané investice, nebo
czavázat provozovatele přenosové
) soustavy, aby přijal navýšení kapitálu
k financování
nutných
investic
a umožnil nezávislým investorům
účastnit se daného kapitálu.
Pokud regulační orgán využije svého
oprávnění podle prvního pododstavce
písm. b), může zavázat provozovatele
přenosové soustavy, aby souhlasil
s jedním nebo více z následujících
opatření:
a) financování jakoukoli třetí osobou,
b) výstavbu jakoukoli třetí osobou,
c) budování nových vlastních aktiv,
nebo
d) provoz nových vlastních aktiv.
Provozovatel přenosové soustavy
poskytne
investorům
veškeré
informace nutné pro uskutečnění
investice,
připojí
nová
aktiva
k přenosové síti a obecně se vynasnaží
co
nejvíce
podpořit
provádění
investičního projektu.
Příslušná finanční ujednání podléhají
souhlasu regulačního orgánu.
8. Pokud regulační orgán využije
svého oprávnění podle odst. 7 prvního
pododstavce, jsou náklady daných
investic
pokryty
odpovídajícími
nařízeními v oblasti sazeb.
čl. 35 odst. 4 4. Členské státy zaručí nezávislost
písm. b)
regulačního orgánu a zajistí, aby své
pravomoci
vykonával
nestranně
a transparentně. Za tímto účelem
členské státy zajistí, aby při plnění
regulačních úkolů stanovených touto
směrnicí
a souvisejícími
právními
předpisy regulační orgán:
b) zajistil, aby jeho zaměstnanci a
osoby odpovědné za jeho řízení
i) jednali nezávisle na jakémkoli tržním
zájmu a
ii) při plnění svých regulačních úkolů
nevyhledávali ani nepřijímali přímé
pokyny od vlády nebo jiného
veřejnoprávního
nebo
soukromoprávního subjektu. Tímto

Stránka 4 (celkem 31)
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požadavkem není dotčeno případná
úzká spolupráce s jinými příslušnými
vnitrostátními orgány nebo všeobecné
politické pokyny vydané příslušnou
vládou a které se netýkají regulačních
pravomocí a povinností podle článku
37.
čl. 35 odst. 5 5. Za účelem ochrany nezávislosti
písm. a)
regulačních orgánů členské státy
zejména zajistí, aby:
a) regulační orgán mohl přijímat
samostatná rozhodnutí nezávisle na
jakémkoli politickém subjektu a měl
samostatné
roční
rozpočtové
prostředky, autonomii při plnění
přiděleného rozpočtu a odpovídající
lidské i finanční zdroje pro výkon svých
povinností; a

Stránka 5 (celkem 31)
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§ 16 odst. 1 písm. l)

Ministerstvo jako ústřední orgán státní
správy pro energetiku2)
l) vydává závazné stanovisko vyjádření
k desetiletému plánu rozvoje přenosové
soustavy a k desetiletému plánu rozvoje
přepravní soustavy,

32009L0073

Stránka 6 (celkem 31)

Čl. 22

Rozvoj sítě a pravomoci k přijímání
investičních rozhodnutí
1. Provozovatelé přepravní soustavy
předkládají každoročně regulačnímu
orgánu desetiletý plán rozvoje sítě
založený
na
dosavadní
a prognózované nabídce a poptávce
po konzultaci všech příslušných
zúčastněných stran. Tento plán rozvoje
sítě musí obsahovat účinná opatření
s cílem zajistit přiměřenost soustavy
a bezpečnost dodávek.
2. Desetiletý plán
rozvoje sítě
zejména:
apro potřeby účastníků trhu naznačuje,
) kterou hlavní přepravní infrastrukturu
je třeba vybudovat nebo modernizovat
v průběhu příštích deseti let;
bzahrnuje veškeré investice, o nichž již
) bylo rozhodnuto, a určuje nové
investice, které musí být provedeny
v příštích třech letech; a
c stanovuje časový rámec pro všechny
) investiční projekty.
3. Při vypracovávání desetiletého
plánu
rozvoje
sítě
provede
provozovatel
přepravní
soustavy
přiměřené odhady o vývoji výroby
(těžby), dodávek, spotřeby a výměn
s jinými zeměmi, přičemž zohledňuje
investiční plány regionálních sítí a sítí
pro celé Společenství, jakož i investiční
plány skladovacích zařízení a zařízení
na znovuzplynování LNG.
4. Regulační
orgán
konzultuje
desetiletý plán rozvoje sítě se všemi
skutečnými
nebo
potenciálními
uživateli
soustavy
otevřeně
a transparentně. Osoby nebo podniky,
které se prohlašují za potenciální
uživatele
soustavy,
mohou
být
požádány o předložení odůvodnění
takových prohlášení. Regulační orgán
zveřejní
výsledky
konzultačního
procesu, zejména možnou potřebu
investic.
5. Regulační orgán přezkoumá, zda
desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje
veškeré investiční potřeby, na které
bylo poukázáno během konzultačního
procesu,
a zda
je
v souladu
s nezávazným desetiletým plánem
rozvoje sítě pro celé Společenství (dále
jen „plán rozvoje sítě pro celé
Společenství“), na který odkazuje čl. 8
odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009.
Nastanou-li
jakékoli
pochybnosti
o souladu s plánem rozvoje sítě pro
celé Společenství, regulační orgán
konzultuje agenturu. Regulační orgán
může na provozovateli přepravní
soustavy požadovat, aby svůj plán
změnil.
6. Regulační
orgán
sleduje
a vyhodnocuje
uskutečňování
desetiletého plánu rozvoje sítě.
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7. V případech, kdy provozovatel
přepravní soustavy, s výjimkou důvodů
vyšší moci, neprovede investici, která
měla být podle desetiletého plánu
rozvoje sítě provedena v příštích třech
letech, členské státy zajistí, aby se
regulační orgán zavázal přijmout
alespoň jedno z níže uvedených
opatření, s cílem zajistit provedení
dané investice, pokud je tato investice
na základě nejnovějšího desetiletého
plánu rozvoje sítě stále relevantní:
apožádat provozovatele přepravní
) soustavy o provedení daných investic,
bzorganizovat
nabídkové
řízení
) otevřené
libovolným
investorům
týkající se dané investice, nebo
czavázat
provozovatele přepravní
) soustavy, aby přijal navýšení kapitálu
k financování
nutných
investic
a umožnil nezávislým investorům
účastnit se daného kapitálu.
Pokud regulační orgán využije svého
oprávnění podle prvního pododstavce
písm. b), může zavázat provozovatele
přepravní soustavy, aby souhlasil
s jedním nebo více z následujících
opatření:
a) financování jakoukoli třetí osobou,
b) výstavbu jakoukoli třetí osobou,
c) budování nových vlastních aktiv,
d) provoz nových vlastních aktiv.
Provozovatel
přepravní
soustavy
poskytne
investorům
veškeré
informace nutné pro uskutečnění
investice,
připojí
nová
aktiva
k přepravní síti a obecně vyvine co
největší úsilí na podporu provádění
investičního projektu.
Příslušná finanční ujednání podléhají
schválení regulačním orgánem.
8. Pokud regulační orgán využije
svého oprávnění podle odst. 7 prvního
pododstavce, jsou náklady daných
investic
pokryty
odpovídajícími
nařízeními v oblasti sazeb.
čl. 39 odst. 4 4. Členské státy zaručí nezávislost
písm. b)
regulačního orgánu a zajistí, aby své
pravomoci
vykonával
nestranně
a transparentně. Za tímto účelem
členské státy zajistí, aby při plnění
svých regulačních úkolů svěřených mu
touto směrnicí a souvisejícími právními
předpisy regulační orgán:
b) zajistil, aby jeho zaměstnanci a
osoby odpovědné za jeho řízení
i) jednali nezávisle na jakémkoli tržním
zájmu a
ii) při plnění svých regulačních úkolů
nevyhledávali ani nepřijímali přímé
pokyny od vlády nebo jiného
veřejnoprávního
nebo
soukromoprávního subjektu. Tímto
požadavkem není dotčena případná
úzká spolupráce s jinými příslušnými
vnitrostátními orgány nebo všeobecné

Stránka 7 (celkem 31)
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politické pokyny, které byly vydány
příslušnou vládou a které se netýkají
regulačních pravomocí a povinností
podle článku 41.

vykonává
působnost
České 32017R1938
§ 16 odst. 1 písm. z) a z)
odst. 2 písm. a) a b) republiky při mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství
podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření
na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu 21).
(2) Ministerstvo jako ústřední orgán
státní správy pro energetická odvětví2)
dále
a) přijímá nebo podává sousedním
členským státům Evropské unie
žádosti
o
mezinárodní
pomoc
v krizových situacích v plynárenství,
b) přejímá nebo předává sousedním
členským státům Evropské unie a
účastníkům trhu s plynem za úplatu
plyn poskytnutý při mezinárodní
pomoci v krizových situacích v
plynárenství; toto není považováno za
obchod s plynem,

Stránka 8 (celkem 31)

čl. 39 odst. 5 5. Za účelem ochrany nezávislosti
písm. a)
regulačního orgánu členské státy
zejména zajistí, aby:
a) regulační orgány mohl přijímat
samostatná rozhodnutí nezávisle na
jakémkoli politickém subjektu a měl
samostatné
roční
rozpočtové
prostředky, autonomii při plnění
přiděleného rozpočtu a odpovídající
lidské i finanční zdroje pro výkon svých
povinností; a
Čl. 13 odst. 1 1.
Požádá-li členský stát o
uplatnění solidárního opatření podle
tohoto článku, členský stát, jež je přímo
propojen s žádajícím členským státem,
nebo pokud tak daný členský stát
stanoví, jeho příslušný orgán nebo
provozovatel přepravní soustavy či
provozovatel
distribuční
soustavy
přijmou, aniž by pokud možno vznikly
nebezpečné situace, nezbytná opatření
s cílem zajistit, aby se do té doby, než
budou zajištěny dostatečné dodávky
plynu zákazníkům chráněným v rámci
solidarity v žádajícím členském státě, v
nezbytném rozsahu snížily nebo
nepokračovaly dodávky plynu na jeho
území
zákazníkům
jiným
než
chráněným v rámci solidarity. Žádající
členský stát zajistí, aby příslušný objem
plynu byl na jeho území skutečně
dodán zákazníkům chráněným v rámci
solidarity
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§ 17 odst. 7 písm. i)

(7) Energetický regulační úřad dále
32009L0072
i) schvaluje desetiletý plán rozvoje
přenosové soustavy a desetiletý plán
rozvoje přepravní soustavy; schválení
desetiletého plánu rozvoje přenosové
soustavy nebo desetiletého plánu
rozvoje přepravní soustavy je podmíněno
závazným stanoviskem ministerstva,

Stránka 9 (celkem 31)

čl. 22

Rozvoj sítě a pravomoci k přijímání
investičních rozhodnutí
1. Provozovatelé přenosové soustavy
předkládají každoročně regulačnímu
orgánu desetiletý plán rozvoje sítě
založený
na
dosavadní
a prognózované nabídce a poptávce
po konzultaci všech příslušných
zúčastněných stran. Tento plán rozvoje
sítě obsahuje účinná opatření s cílem
zajistit
přiměřenost
soustavy
a bezpečnosti dodávek.
2. Desetiletý plán rozvoje sítě
zejména:
aurčuje pro potřeby účastníků trhu,
) kterou
hlavní
přenosovou
infrastrukturu je třeba vybudovat nebo
modernizovat
v průběhu
příštích
deseti let;
bzahrnuje veškeré investice, o nichž již
) bylo rozhodnuto, a určuje nové
investice, které musí být provedeny
v příštích třech letech; a
c stanovuje časový rámec pro všechny
) investiční projekty.
3. Při vypracovávání desetiletého
plánu
rozvoje
sítě
provede
provozovatel přenosové soustavy
přiměřené odhady o vývoji výroby,
dodávek, spotřeby a výměn s jinými
zeměmi, přičemž zohledňuje investiční
plány regionálních sítí a sítí pro celé
Společenství.
4. Regulační
orgán
konzultuje
desetiletý plán rozvoje sítě se všemi
skutečnými
nebo
potenciálními
uživateli
soustavy
otevřeně
a transparentně. Osoby nebo podniky,
které se prohlašují za potencionální
uživatele
soustavy,
mohou
být
požádány o předložení odůvodnění
takových prohlášení. Regulační orgán
zveřejní
výsledky
konzultačního
procesu, zejména možnou potřebu
investic.
5. Regulační orgán přezkoumá, zda
desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje
veškeré investiční potřeby, na které
bylo poukázáno během konzultačního
procesu,
a zda
je
v souladu
s nezávazným desetiletým plánem
rozvoje sítě pro celé Společenství (dále
jen „plán rozvoje sítě pro celé
Společenství“), na který odkazuje čl. 8
odst. 3 písm. b) nařízení (ES)
č. 714/2009. Vyvstanou-li jakékoli
pochybnosti
o souladu
s plánem
rozvoje sítě na úrovni Společenství,
regulační orgán konzultuje agenturu.
Regulační
orgán
může
na
provozovateli přenosové soustavy
požadovat, aby svůj desetiletý plán
rozvoje sítě změnil.
6. Regulační
orgán
sleduje
a vyhodnocuje provádění desetiletého
plánu rozvoje sítě.
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7. V případech, kdy provozovatel
přenosové
soustavy,
s výjimkou
prvořadých důvodů mimo jeho kontrolu,
neprovede investici, která měla být
podle desetiletého plánu rozvoje sítě
provedena v příštích třech letech,
členské státy zajistí, aby se regulační
orgán zavázal přijmout alespoň jedno
z níže uvedených opatření, s cílem
zajistit provedení dotyčné investice,
pokud je tato investice na základě
nejnovějšího
desetiletého
plánu
rozvoje sítě stále relevantní:
apožádat provozovatele přenosové
) soustavy o provedení daných investic,
nebo
bzorganizovat
nabídkové
řízení
) otevřené
libovolným
investorům
týkající se dané investice, nebo
czavázat provozovatele přenosové
) soustavy, aby přijal navýšení kapitálu
k financování
nutných
investic
a umožnil nezávislým investorům
účastnit se daného kapitálu.
Pokud regulační orgán využije svého
oprávnění podle prvního pododstavce
písm. b), může zavázat provozovatele
přenosové soustavy, aby souhlasil
s jedním nebo více z následujících
opatření:
a) financování jakoukoli třetí osobou,
b) výstavbu jakoukoli třetí osobou,
c) budování nových vlastních aktiv,
nebo
d) provoz nových vlastních aktiv.
Provozovatel přenosové soustavy
poskytne
investorům
veškeré
informace nutné pro uskutečnění
investice,
připojí
nová
aktiva
k přenosové síti a obecně se vynasnaží
co
nejvíce
podpořit
provádění
investičního projektu.
Příslušná finanční ujednání podléhají
souhlasu regulačního orgánu.
8. Pokud regulační orgán využije
svého oprávnění podle odst. 7 prvního
pododstavce, jsou náklady daných
investic
pokryty
odpovídajícími
nařízeními v oblasti sazeb.
čl. 35 odst. 4 4. Členské státy zaručí nezávislost
písm. b)
regulačního orgánu a zajistí, aby své
pravomoci
vykonával
nestranně
a transparentně. Za tímto účelem
členské státy zajistí, aby při plnění
regulačních úkolů stanovených touto
směrnicí
a souvisejícími
právními
předpisy regulační orgán:
b) zajistil, aby jeho zaměstnanci a
osoby odpovědné za jeho řízení
i) jednali nezávisle na jakémkoli tržním
zájmu a
ii) při plnění svých regulačních úkolů
nevyhledávali ani nepřijímali přímé
pokyny od vlády nebo jiného
veřejnoprávního
nebo
soukromoprávního subjektu. Tímto

Stránka 10 (celkem 31)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBN4DQXPF)

požadavkem není dotčeno případná
úzká spolupráce s jinými příslušnými
vnitrostátními orgány nebo všeobecné
politické pokyny vydané příslušnou
vládou a které se netýkají regulačních
pravomocí a povinností podle článku
37.
čl. 35 odst. 5 5. Za účelem ochrany nezávislosti
písm. a)
regulačních orgánů členské státy
zejména zajistí, aby:
a) regulační orgán mohl přijímat
samostatná rozhodnutí nezávisle na
jakémkoli politickém subjektu a měl
samostatné
roční
rozpočtové
prostředky, autonomii při plnění
přiděleného rozpočtu a odpovídající
lidské i finanční zdroje pro výkon svých
povinností; a
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§ 17 odst. 7 písm. i)

(7) Energetický regulační úřad dále
32009L0073
i) schvaluje desetiletý plán rozvoje
přenosové soustavy a desetiletý plán
rozvoje přepravní soustavy; schválení
desetiletého plánu rozvoje přenosové
soustavy nebo desetiletého plánu
rozvoje přepravní soustavy je podmíněno
závazným stanoviskem ministerstva,
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čl. 22

Rozvoj sítě a pravomoci k přijímání
investičních rozhodnutí
1. Provozovatelé přepravní soustavy
předkládají každoročně regulačnímu
orgánu desetiletý plán rozvoje sítě
založený
na
dosavadní
a prognózované nabídce a poptávce
po konzultaci všech příslušných
zúčastněných stran. Tento plán rozvoje
sítě musí obsahovat účinná opatření
s cílem zajistit přiměřenost soustavy
a bezpečnost dodávek.
2. Desetiletý plán rozvoje sítě
zejména:
apro potřeby účastníků trhu naznačuje,
) kterou hlavní přepravní infrastrukturu
je třeba vybudovat nebo modernizovat
v průběhu příštích deseti let;
bzahrnuje veškeré investice, o nichž již
) bylo rozhodnuto, a určuje nové
investice, které musí být provedeny
v příštích třech letech; a
c stanovuje časový rámec pro všechny
) investiční projekty.
3. Při vypracovávání desetiletého
plánu
rozvoje
sítě
provede
provozovatel
přepravní
soustavy
přiměřené odhady o vývoji výroby
(těžby), dodávek, spotřeby a výměn
s jinými zeměmi, přičemž zohledňuje
investiční plány regionálních sítí a sítí
pro celé Společenství, jakož i investiční
plány skladovacích zařízení a zařízení
na znovuzplynování LNG.
4. Regulační
orgán
konzultuje
desetiletý plán rozvoje sítě se všemi
skutečnými
nebo
potenciálními
uživateli
soustavy
otevřeně
a transparentně. Osoby nebo podniky,
které se prohlašují za potenciální
uživatele
soustavy,
mohou
být
požádány o předložení odůvodnění
takových prohlášení. Regulační orgán
zveřejní
výsledky
konzultačního
procesu, zejména možnou potřebu
investic.
5. Regulační orgán přezkoumá, zda
desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje
veškeré investiční potřeby, na které
bylo poukázáno během konzultačního
procesu,
a zda
je
v souladu
s nezávazným desetiletým plánem
rozvoje sítě pro celé Společenství (dále
jen „plán rozvoje sítě pro celé
Společenství“), na který odkazuje čl. 8
odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009.
Nastanou-li
jakékoli
pochybnosti
o souladu s plánem rozvoje sítě pro
celé Společenství, regulační orgán
konzultuje agenturu. Regulační orgán
může na provozovateli přepravní
soustavy požadovat, aby svůj plán
změnil.
6. Regulační
orgán
sleduje
a vyhodnocuje
uskutečňování
desetiletého plánu rozvoje sítě.
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7. V případech, kdy provozovatel
přepravní soustavy, s výjimkou důvodů
vyšší moci, neprovede investici, která
měla být podle desetiletého plánu
rozvoje sítě provedena v příštích třech
letech, členské státy zajistí, aby se
regulační orgán zavázal přijmout
alespoň jedno z níže uvedených
opatření, s cílem zajistit provedení
dané investice, pokud je tato investice
na základě nejnovějšího desetiletého
plánu rozvoje sítě stále relevantní:
apožádat provozovatele přepravní
) soustavy o provedení daných investic,
bzorganizovat
nabídkové
řízení
) otevřené
libovolným
investorům
týkající se dané investice, nebo
czavázat
provozovatele přepravní
) soustavy, aby přijal navýšení kapitálu
k financování
nutných
investic
a umožnil nezávislým investorům
účastnit se daného kapitálu.
Pokud regulační orgán využije svého
oprávnění podle prvního pododstavce
písm. b), může zavázat provozovatele
přepravní soustavy, aby souhlasil
s jedním nebo více z následujících
opatření:
a) financování jakoukoli třetí osobou,
b) výstavbu jakoukoli třetí osobou,
c) budování nových vlastních aktiv,
d) provoz nových vlastních aktiv.
Provozovatel
přepravní
soustavy
poskytne
investorům
veškeré
informace nutné pro uskutečnění
investice,
připojí
nová
aktiva
k přepravní síti a obecně vyvine co
největší úsilí na podporu provádění
investičního projektu.
Příslušná finanční ujednání podléhají
schválení regulačním orgánem.
8. Pokud regulační orgán využije
svého oprávnění podle odst. 7 prvního
pododstavce, jsou náklady daných
investic
pokryty
odpovídajícími
nařízeními v oblasti sazeb.
čl. 39 odst. 4 4. Členské státy zaručí nezávislost
písm. b)
regulačního orgánu a zajistí, aby své
pravomoci
vykonával
nestranně
a transparentně. Za tímto účelem
členské státy zajistí, aby při plnění
svých regulačních úkolů svěřených mu
touto směrnicí a souvisejícími právními
předpisy regulační orgán:
b) zajistil, aby jeho zaměstnanci a
osoby odpovědné za jeho řízení
i) jednali nezávisle na jakémkoli tržním
zájmu a
ii) při plnění svých regulačních úkolů
nevyhledávali ani nepřijímali přímé
pokyny od vlády nebo jiného
veřejnoprávního
nebo
soukromoprávního subjektu. Tímto
požadavkem není dotčena případná
úzká spolupráce s jinými příslušnými
vnitrostátními orgány nebo všeobecné
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politické pokyny, které byly vydány
příslušnou vládou a které se netýkají
regulačních pravomocí a povinností
podle článku 41.
čl. 39 odst. 5 5. Za účelem ochrany nezávislosti
písm. a)
regulačního orgánu členské státy
zejména zajistí, aby:
a) regulační orgány mohl přijímat
samostatná rozhodnutí nezávisle na
jakémkoli politickém subjektu a měl
samostatné
roční
rozpočtové
prostředky, autonomii při plnění
přiděleného rozpočtu a odpovídající
lidské i finanční zdroje pro výkon svých
povinností; a
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§ 17b

Organizace Energetického regulačního 32009L0072
úřadu
(1) 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 Rady, v jeho
nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený
člen Rady.
(1) V čele Energetického regulačního
úřadu
je
pětičlenná
Rada
Energetického regulačního úřadu (dále
jen „Rada“). Jeden ze členů Rady je
předsedou Rady. Předseda Rady řídí
činnost Energetického regulačního
úřadu s výjimkou výkonu pravomocí,
které jsou vyhrazeny Radě, organizuje
činnost Rady a vystupuje jejím jménem.
Předsedu Rady zastupuje v případě
jeho nepřítomnosti jím pověřený člen
Rady.
(2) Členy Rady a jejího předsedu jmenuje
a odvolává vláda na návrh ministra
průmyslu a obchodu. Funkční období
členů Rady je 5 let. Každý rok je jmenován
jeden člen Rady. Do funkce předsedy
Rady je člen Rady jmenován na dobu
zbývající do konce jeho členství v Radě, 32009L0073
nejvýše však na dobu 3 let. Nikdo nemůže
být členem Rady jmenován více než
dvakrát za sebou.
(3) Do funkce člena Rady může být
jmenován občan České republiky, který
a) je plně svéprávný,
b) je bezúhonný; za bezúhonného se
nepovažuje občan, který byl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud
jeho odsouzení pro trestné činy nebylo
zahlazeno anebo se na něj z jiného
důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen; za
bezúhonného se dále nepovažuje občan,
který nesplňuje podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem 46),
c) má nejméně 7 let praxe v oboru
energetiky energetických odvětvích, z
toho alespoň 3 roky v řídící nebo vedoucí
funkci; za praxi v oboru energetiky
energetických odvětvích se považuje
trvalá činnost ve výrobě, přenosu,
přepravě, distribuci, rozvodu či dodávce
elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v
oblasti obchodu s elektřinou, plynem nebo
teplem,
činnost
akademického
pracovníka49) nebo činnost v orgánech
státní správy a operátora trhu v těchto
oborech,
d) má ukončené vysokoškolské studium v
magisterském studijním programu,
e) nevykonává funkci nebo činnost
neslučitelnou s výkonem funkce člena
Rady,
f) je v oboru energetiky energetických
odvětvích uznávanou a zkušenou
osobností.
---------------------------------49) § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění
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čl. 35 odst. 5 5. Za účelem ochrany nezávislosti
písm. b)
regulačních orgánů členské státy
zejména zajistí, aby:
b) členové rady regulačního orgánu
nebo – pokud regulační orgán radu
nemá – nejvyššího vedení regulačního
orgánu byli jmenováni na pevně
stanovenou dobu v délce pěti až sedmi
let, kterou lze jednou obnovit.
čl. 37 odst.
16 a 17

16. Rozhodnutí přijímaná regulačními
orgány musí být řádně odůvodněná
a oprávněná, aby byl možný jejich
soudní přezkum. Tato rozhodnutí se
zpřístupní veřejnosti při zachování
důvěrnosti informací, které mají
z obchodního hlediska citlivou povahu.
17. Členské státy zajistí, aby na
vnitrostátní úrovni existovaly vhodné
mechanismy, v jejichž rámci má strana,
které se rozhodnutí regulačního orgánu
týká, právo podat opravný prostředek
k subjektu, který je na zúčastněných
stranách a jakékoli vládě nezávislý.

čl. 41 odst.
16 a 17

16. Rozhodnutí přijatá regulačními
orgány musí být plně odůvodněná
a oprávněná, aby byl možný jejich
soudní přezkum. Rozhodnutí jsou
dostupná veřejnosti a zároveň musí
zachovávat důvěrnost informací, které
mají z obchodního hlediska citlivou
povahu.
17. Členské státy zajistí, aby na
vnitrostátní úrovni existovaly vhodné
mechanismy, v jejichž rámci má strana,
které se rozhodnutí regulačního orgánu
týká, právo podat opravný prostředek
k subjektu, který je na zúčastněných
stranách a jakékoli vládě nezávislý.
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dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.
(4) Funkce člena Rady je neslučitelná s
funkcí poslance nebo senátora, soudce,
státního zástupce, jakoukoliv funkcí ve
veřejné správě, s funkcí člena orgánů
územní samosprávy a s členstvím v
politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Funkce člena Rady zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) vzdáním se funkce,
d) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s
funkcí člena Rady,
e) nabytím právní moci rozsudku soudu o
omezení jeho svéprávnosti nebo o
spáchání úmyslného trestného činu, nebo
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(6) Člen Rady nesmí být držitelem licence
nebo vykonávat jinou podnikatelskou
činnost
v
oblasti
energetiky
energetických odvětvích, nesmí se
podílet na podnikání držitele licence nebo
jiné osoby působící v oblasti energetiky
energetických odvětvích, být členem
jakýchkoli orgánů takové osoby nebo se
jinak podílet na obchodním vedení takové
osoby, ani poskytovat přímo nebo
zprostředkovaně
poradenskou
nebo
obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné
osobě působící v oblasti energetiky
energetických odvětvích. Člen Rady
nesmí zastávat jinou placenou funkci, být
v pracovním poměru nebo jiném
pracovněprávním vztahu ani vykonávat
jinou výdělečnou činnost s výjimkou
správy vlastního majetku a činnosti
vědecké,
pedagogické,
literární,
publicistické a umělecké, pokud tato
činnost nenarušuje důstojnost nebo
neohrožuje důvěru v nezávislost a
nestrannost Energetického regulačního
úřadu.
(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.
(8) Funkce předsedy Rady zaniká v
okamžiku zániku jeho funkce člena Rady
podle odstavců 5 a 6. Rozhodnutí o
odvolání z funkce člena, 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.
(7) Člena Rady vláda odvolá, pokud
porušil některý ze zákazů uvedených v
odstavci 6 nebo jedná v rozporu s § 17
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odst. 3, nebo pokud nevykonává svou
funkci po dobu delší než 6 měsíců.
Ministr
průmyslu
a
obchodu
bezodkladně navrhne vládě jmenovat
nového člena Rady na zbývající část
funkčního období odvolaného člena
Rady.
(8) Funkce předsedy Rady zaniká v
okamžiku zániku jeho funkce člena
Rady, jeho odstoupením nebo jeho
odvoláním vládou z funkce předsedy
Rady. Ministr průmyslu a obchodu
bezodkladně navrhne vládě jmenovat
nového předsedu Rady.
(9) Rada rozhoduje hlasováním. Každý
člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí
Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali
alespoň 3 její členové. O hlasování se
vede protokol, který podepisují všichni
přítomní členové Rady a osoba, která byla
pověřena
sepsáním
protokolu;
při
nahlížení do spisu je vyloučeno nahlížet
do tohoto protokolu.
(10) Rada
a) schvaluje
1. plán činnosti Energetického regulačního
úřadu,
2. návrh rozpočtu rozpočet Energetického
regulačního úřadu a závěrečný účet
Energetického regulačního úřadu,
3. jednací řád Rady, organizační, spisový
a
podpisový
řád
Energetického
regulačního úřadu,
4. zprávu o činnosti a hospodaření
Energetického regulačního úřadu,
5. návrhy prováděcích právních předpisů,
6. návrhy zásad cenové regulace,
7. návrhy cenových rozhodnutí,
5. vyhlášky Energetického regulačního
úřadu,
6. metodiku cenové regulace,
7. cenová rozhodnutí,
b) rozhoduje o opravných prostředcích
proti rozhodnutím vydaným Energetickým
regulačním úřadem,
c) jmenuje a odvolává členy rozkladové
komise.
(11) Proti rozhodnutí Rady není přípustný
opravný prostředek.
(1211) V prvním stupni rozhoduje v řízení
Energetický regulační úřad.
(1312) Předseda Rady má nárok na plat,
náhradu výdajů a naturální plnění jako
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
Člen Rady má nárok na plat a, náhradu
výdajů a na naturální plnění jako člen
Nejvyššího kontrolního úřadu. Předseda a
další členové Rady mají Člen Rady má po
zániku funkce nárok na odchodné ve výši
trojnásobku měsíčního platu, který jim mu
náležel v době zániku funkce. Nárok na
odchodné nevzniká, pokud byl předseda
nebo člen Rady z funkce odvolán nebo
jeho funkce zanikla proto, že se ujal funkce
neslučitelné s funkcí člena Rady, nebo
pokud byl po uplynutí funkčního období
znovu jmenován členem Rady anebo
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pokud byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin.
(1413) Rada se považuje za služební
orgán podle zákona o státní službě;
rozhodování ve věcech státní služby může
přenést na předsedu Rady. Rada je
oprávněna dávat státnímu zaměstnanci
příkazy k výkonu služby podle zákona o
státní službě; toto oprávnění může přenést
na jednotlivé členy Rady.
(13) Předseda Rady je vedoucím
služebního úřadu a služebním orgánem
podle zákona o státní službě;
rozhodování ve věcech státní služby
může přenést na jiného člena Rady.
Předseda Rady nebo jím pověřený člen
Rady je oprávněn dávat státnímu
zaměstnanci příkazy k výkonu služby
podle zákona o státní službě. Předseda
Rady
jedná
jménem
státu
v pracovněprávních vztazích.
------------------------------------------------------46) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích České a
Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů
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§ 17e odst. 2 písm. c), (2) Energetický regulační úřad je při 32009L0072
§ 17h a § 17i
výkonu
své
působnosti
povinen
konzultovat
c) návrh Pravidel provozování přenosové
soustavy, Pravidel provozování distribuční
soustavy, Řádu provozovatele přepravní
soustavy, Řádu 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
úřadem
stanoví přímo použitelné předpisy
Evropské unie,
Námitka proti návrhu metodiky cenové
regulace
§ 17h
(1) Každý, jehož oprávněné zájmy
mohou být metodikou cenové regulace
dotčeny, může u Energetického
regulačního
úřadu
proti
návrhu
metodiky cenové regulace podat
písemnou námitku. Podmínky a postup
podání a vyřízení námitky se řídí tímto
zákonem.
(2) Námitka musí obsahovat označení
toho, kdo ji podává, uvedení jeho
oprávněného zájmu, který může být
návrhem metodiky cenové regulace
dotčen, vymezení předmětu námitky a
odůvodnění, v čem podle stěžovatele
nesprávnost nebo nezákonnost návrhu
metodiky cenové regulace spočívá.
(3) Námitka se podává ve lhůtě do 60
dnů od zveřejnění návrhu metodiky
cenové
regulace.
Námitku
lze
doplňovat nebo měnit pouze ve lhůtě
pro její podání.
(4) Námitka, která po uplynutí určené
lhůty nesplňuje předepsané náležitosti,
nebo námitku podanou opožděně
Energetický regulační úřad vyřídí jako
nepřípustnou.
(5) Byla-li námitka shledána důvodnou,
Energetický regulační úřad provede
opatření k nápravě, jinak námitku vyřídí
jako nedůvodnou.
(6) O způsobu vyřízení námitky a o
opatřeních
k nápravě
vyrozumí
Energetický regulační úřad písemně
toho, kdo námitku podal.
§ 17i
Dojde-li k podstatné změně návrhu
metodiky cenové regulace, může
Energetický regulační úřad provést
jeho opakovanou konzultaci.

Stránka 19 (celkem 31)

čl. 37 odst.
12

12. Každá osoba, které se to týká
a která má právo si stěžovat na
rozhodnutí o metodikách přijaté podle
tohoto článku, nebo má-li regulační
orgán konzultační povinnost ohledně
navrhovaných sazeb nebo metodik,
může podat stížnost s ohledem na
přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě
nejvýše dvou měsíců od zveřejnění
rozhodnutí nebo návrhu rozhodnutí
nebo
v kratší
lhůtě
stanovené
členskými státy. Tato stížnost nemá
odkladný účinek.
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§ 17e odst. 2 písm. c), (2) Energetický regulační úřad je při 32009L0073
§ 17h a § 17i
výkonu
své
působnosti
povinen
konzultovat
c) návrh Pravidel provozování přenosové
soustavy, Pravidel provozování distribuční
soustavy, Řádu provozovatele přepravní
soustavy, Řádu 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
úřadem
stanoví přímo použitelné předpisy
Evropské unie,
Námitka proti návrhu metodiky cenové
regulace
§ 17h
(1) Každý, jehož oprávněné zájmy
mohou být metodikou cenové regulace
dotčeny, může u Energetického
regulačního
úřadu
proti
návrhu
metodiky cenové regulace podat
písemnou námitku. Podmínky a postup
podání a vyřízení námitky se řídí tímto
zákonem.
(2) Námitka musí obsahovat označení
toho, kdo ji podává, uvedení jeho
oprávněného zájmu, který může být
návrhem metodiky cenové regulace
dotčen, vymezení předmětu námitky a
odůvodnění, v čem podle stěžovatele
nesprávnost nebo nezákonnost návrhu
metodiky cenové regulace spočívá.
(3) Námitka se podává ve lhůtě do 60
dnů od zveřejnění návrhu metodiky
cenové
regulace.
Námitku
lze
doplňovat nebo měnit pouze ve lhůtě
pro její podání.
(4) Námitka, která po uplynutí určené
lhůty nesplňuje předepsané náležitosti,
nebo námitku podanou opožděně
Energetický regulační úřad vyřídí jako
nepřípustnou.
(5) Byla-li námitka shledána důvodnou,
Energetický regulační úřad provede
opatření k nápravě, jinak námitku vyřídí
jako nedůvodnou.
(6) O způsobu vyřízení námitky a o
opatřeních
k nápravě
vyrozumí
Energetický regulační úřad písemně
toho, kdo námitku podal.
§ 17i
Dojde-li k podstatné změně návrhu
metodiky cenové regulace, může
Energetický regulační úřad provést
jeho opakovanou konzultaci.

Stránka 20 (celkem 31)

čl. 41 odst.
12

12. Každá osoba, které se to týká
a která má právo si stěžovat na
rozhodnutí o metodách přijaté podle
tohoto článku, nebo má-li regulační
orgán konzultační povinnost ohledně
navrhovaných sazeb nebo metod,
může podat stížnost za účelem
přezkoumání rozhodnutí, a to ve lhůtě
nejvýše dvou měsíců od zveřejnění
rozhodnutí nebo návrhu rozhodnutí
nebo
v kratší
lhůtě
stanovené
členskými státy. Tato stížnost nemá
odkladný účinek.
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§ 19c odst. 2

(2) Při stanovení hodnot parametrů 32017R0460
postupuje Energetický regulační úřad v
souladu s metodikou cenové regulace.
Hodnoty
parametrů
stanoví
Energetický regulační úřad do 30. září;
v případě provozovatele přepravní
soustavy se hodnoty parametrů stanoví
ve lhůtě podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího
kodex sítě harmonizovaných struktur
přepravních sazeb pro zemní plyn48).

§ 20a odst. 5 písm. a) (5) Operátor trhu je dále povinen
32017R1938
a) na výzvu ministerstva zahájit
činnosti jménem České republiky a na
její účet dodávat subjektům zúčtování
nebo od nich odebírat za úplatu plyn, a
to v případě, že Česká republika na
základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního
plynu21)
přijme
nebo
poskytne
mezinárodní
pomoc
v krizových
situacích v plynárenství; toto není
považováno za obchod s plynem,

§ 28 odst. 1 písm. h)

(1) Zákazník má právo
32012L0027
h) na bezplatné vyúčtování dodávky
elektřiny
a
související
služby
v elektroenergetice.

§ 30 odst. 1 písm. e)

(1) Obchodník s elektřinou má právo
32012L0027
e) vykonávat činnost agregátora, který
sdružuje zatížení sítě nebo vyrobenou
elektřinu od více zákazníků nebo
výrobců elektřiny za účelem účasti na
trhu s elektřinou, trhu s podpůrnými
službami nebo pro řízení odchylek,
v odběrných nebo předávacích místech
účastníků trhu s elektřinou, s nimiž má
uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je
dodávka elektřiny nebo odběr elektřiny.

Stránka 21 (celkem 31)

Čl. 27 odst. 5 Postup
sestávající
z konečné
konzultace o metodice stanovování
referenčních
cen
v souladu
s článkem 26,
rozhodnutí
vnitrostátního regulačního orgánu
v souladu s odstavcem 4, výpočtu
sazeb na základě tohoto rozhodnutí
a zveřejnění těchto sazeb v souladu
s kapitolou VIII může být zahájen ode
dne vstupu tohoto nařízení v platnost
a ukončí
se
nejpozději
do
31. května 2019. Při tomto postupu se
zohlední
požadavky
uvedené
v kapitolách II, III a IV. Sazby platné pro
aktuální období platnosti sazeb ke dni
31. května 2019 budou platné až do
konce tohoto období. Tento postup se
opakuje nejméně každých pět let
počínaje 31. květnem 2019.
Čl. 13 odst. 1 Požádá-li členský stát o uplatnění
solidárního opatření podle tohoto
článku, členský stát, jež je přímo
propojen s žádajícím členským státem,
nebo pokud tak daný členský stát
stanoví, jeho příslušný orgán nebo
provozovatel přepravní soustavy či
provozovatel
distribuční
soustavy
přijmou, aniž by pokud možno vznikly
nebezpečné situace, nezbytná opatření
s cílem zajistit, aby se do té doby, než
budou zajištěny dostatečné dodávky
plynu zákazníkům chráněným v rámci
solidarity v žádajícím členském státě, v
nezbytném rozsahu snížily nebo
nepokračovaly dodávky plynu na jeho
území
zákazníkům
jiným
než
chráněným v rámci solidarity. Žádající
členský stát zajistí, aby příslušný objem
plynu byl na jeho území skutečně
dodán zákazníkům chráněným v rámci
solidarity.
Čl. 11 odst. 1 Členské státy zajistí, aby koneční
zákazníci dostávali veškerá vyúčtování
a informace o vyúčtování za spotřebu
energie bezplatně a aby koneční
zákazníci rovněž měli přístup k údajům
o své spotřebě, a to vhodným
způsobem a bezplatně.
Čl. 1 bod 45 „agregátorem“ poskytovatel služeb
reagující na poptávku, který kombinuje
více krátkodobých zatížení sítě na
straně spotřebitelů za účelem prodeje
či
dražby
na
organizovaných
energetických trzích.
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§ 24 odst. 10 písm. o) (10) Provozovatel přenosové soustavy
32009L0072
a odst. 11 písm. a) a b) je dále povinen
o)
zajišťovat
ochranu
chráněných
informací, včetně zajištění ochrany údajů
předávaných
operátorovi
trhu
a
zajišťovat, aby nebyly chráněné
informace o jeho vlastních činnostech
poskytovány
diskriminačním
způsobem,
(11) Provozovatel přenosové soustavy
je dále povinen
a) 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 a
b) zajišťovat, aby chráněné informace
nebyly přeneseny a zaměstnanci
nebyli převedeni k výrobci elektřiny,
obchodníkovi
s elektřinou
nebo
provozovateli distribuční soustavy.

§ 25 odst. 10 písm. n) (10) Provozovatel distribuční soustavy je 32009L0072
a u)
dále povinen
n) zajišťovat ochranu chráněných
informací, včetně zajištění ochrany údajů
předávaných
operátorovi
trhu,
a
zajišťovat, aby nebyly chráněné
informace o jeho vlastních činnostech
poskytovány
diskriminačním
způsobem,
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.

Stránka 22 (celkem 31)

čl. 9 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby informace,
které mají z obchodního hlediska
citlivou povahu, uvedené v článku 16
a uchovávané
provozovatelem
přenosové soustavy, který byl součástí
vertikálně integrovaného podniku,
nebyly přeneseny a pracovníci tohoto
provozovatele přenosové soustavy
nebyli
převedeni
do
podniků
vykonávajících
funkci
výroby
a dodávek.
čl. 16 odst.
1a2

Čl. 27

1. Aniž je dotčen článek 30 nebo
kterákoli jiná zákonná povinnost
poskytovat informace, musí každý
provozovatel přenosové soustavy
a každý vlastník přenosové soustavy
zachovávat důvěrnost informací, které
mají z obchodního hlediska citlivou
povahu a o kterých se dozví při výkonu
své činnosti, a musí zabránit tomu, aby
byly informace o vlastních činnostech,
které mohou být výhodné z obchodního
hlediska, poskytovány diskriminačním
způsobem. Zejména nesmí poskytovat
informace, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu, ostatním
částem podniku, s výjimkou případů,
kdy je to nezbytné k provedení
obchodní
transakce.
K zajištění
úplného souladu s pravidly o oddělení
informací musí členské státy zajistit,
aby vlastník přenosové soustavy
a zbývající část podniku nevyužívali
společné služby, například společné
právní služby, s výjimkou služeb čistě
administrativní
nebo
informačnětechnologické povahy.
2. Provozovatelé přenosové soustavy
nesmějí v souvislosti s prodeji nebo
nákupy elektřiny realizovanými podniky
ve skupině zneužívat informace, které
mají z obchodního hlediska citlivou
povahu a které získali od třetích osob
v souvislosti s poskytováním nebo
sjednáváním přístupu k soustavě.
Aniž je dotčen článek 30 nebo kterákoli
jiná zákonná povinnost poskytovat
informace,
musí
provozovatel
distribuční
soustavy
zachovávat
důvěrnost informací, které mají
z obchodního hlediska citlivou povahu
a o kterých se dozví při výkonu své
činnosti, a musí zabránit tomu, aby byly
zveřejněné
informace
o vlastních
činnostech, které mohou být výhodné
z obchodního hlediska, poskytovány
diskriminačním způsobem.
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§ 58 odst. 1 písm. i)
bod 2

při stavech nouze nebo při činnostech 32017R1938
bezprostředně zamezujících jejich vzniku
a při poskytování mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství
podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření
na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu 21),

§ 58 odst. 7

V případech uvedených v odstavci 1 32017R1938
písm. i) je právo na náhradu škody
vyloučeno.
To
neplatí,
nesplní-li
provozovatel
přepravní
soustavy
oznamovací povinnost uloženou podle
odstavce 5 nebo poruchu prokazatelně
zavinil provozovatel přepravní soustavy.
Při poskytování mezinárodní pomoci v
krizových situacích v plynárenství se
náhrada škody poskytuje podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího opatření na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu
21).

Stránka 23 (celkem 31)

Čl. 13 odst. 5 Pokud se ukáže, že tržní opatření jsou
nedostatečná k tomu, aby členský stát
poskytující solidární pomoc vyřešil
deficit dodávek plynu zákazníkům
chráněným
v rámci
solidarity
v žádajícím členském státě, může
členský stát poskytující solidární
pomoc v zájmu splnění povinností
stanovených v odstavcích 1 a 2 zavést
netržní opatření.
Čl. 13 odst. 8 Solidární pomoc podle tohoto nařízení
se poskytuje na základě kompenzace.
Členský stát žádající o solidární pomoc
bezodkladně
vyplatí
spravedlivou
kompenzaci
členskému
státu
poskytujícímu solidární pomoc, nebo
bezodkladnou platbu této kompenzace
zajistí. Tato spravedlivá kompenzace
pokrývá alespoň:
a )plyn dodaný na území žádajícího
členského státu;
b)veškeré další příslušné a přiměřené
náklady vzniklé při poskytování
solidární pomoci, případně včetně
nákladů na opatření, která mohla být
stanovena předem;
c)náhradu za případnou kompenzaci
vyplývající ze soudních řízení,
rozhodčích či obdobných řízení
a vyrovnání a související náklady na
tato řízení, do nichž je zapojen členský
stát poskytující solidární pomoc
a která jsou vedena vůči subjektům
zapojeným do poskytování takové
solidární pomoci.
Spravedlivá
kompenzace
podle
prvního pododstavce zahrnuje mimo
jiné všechny přiměřené náklady, které
při provádění tohoto článku členskému
státu poskytujícímu solidární pomoc
vzniknou v důsledku povinnosti vyplatit
kompenzaci vyplývající ze základních
práv
zaručených
právem
Unie
a z platných mezinárodních závazků,
a další přiměřené náklady vzniklé
v důsledku vyplacení kompenzace
podle vnitrostátních pravidel pro
poskytování kompenzace.
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§ 58 odst. 8 písm. r) a (8) Provozovatel přepravní soustavy je
32009L0073
odst. 9 písm. e) a f)
dále povinen
r) zajišťovat ochranu chráněných
informací a zajišťovat, aby nebyly
chráněné informace o jeho vlastních
činnostech
poskytovány
diskriminačním způsobem,
(9) Provozovatel přepravní soustavy je
dále povinen
e) nezneužívat chráněné informace
získané od třetích osob v souvislosti s
poskytováním nebo sjednáváním
přístupu
k přepravní
soustavě
při prodeji
nebo
nákupu
plynu
realizovaným podnikem ve skupině a
f) zajišťovat, aby chráněné informace
nebyly přeneseny a zaměstnanci
nebyli převedeni k výrobci plynu,
obchodníkovi s plynem, provozovateli
zásobníku plynu nebo provozovateli
distribuční soustavy.

§ 58e odst. 5

(5) Dozorčí rada se skládá z členů 32009L0073
zastupujících
vertikálně
integrovaného
plynárenského
podnikatele a 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.

Stránka 24 (celkem 31)

čl. 9 odst. 7 7. Členské státy zajistí, aby ani
informace, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu, uvedené
v čl. 16 a uchovávané provozovatelem
přepravní soustavy, který byl součástí
vertikálně integrovaného podniku,
nebyly přeneseny a ani pracovníci
tohoto
provozovatele
přepravní
soustavy nebyli převedeni do podniků
vykonávajících
funkci
výroby
a dodávek.
čl. 16 odst.
1a2

1. Aniž je dotčen článek 30 nebo
kterákoli jiná zákonná povinnost
poskytovat
informace,
zachovává
každý
provozovatel
přepravní
soustavy, skladovacího zařízení nebo
zařízení
LNG
a každý
vlastník
přepravní
soustavy
důvěrnost
informací, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu a které získá
při výkonu své činnosti, a brání tomu,
aby
informace
o jeho
vlastních
činnostech, které mohou být výhodné
z obchodního
hlediska,
byly
poskytovány
diskriminačním
způsobem. Zejména nesmí poskytovat
informace, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu, zbývajícím
částem podniku, s výjimkou případů,
kdy je to nezbytné k provedení
obchodní
transakce.
K zajištění
úplného souladu s pravidly o oddělení
informací musí členské státy zajistit,
aby vlastník přepravní soustavy, včetně
provozovatele distribuční soustavy
v případě
kombinovaného
provozovatele, a zbývající část podniku
nevyužívali společné služby, například
společné právní služby, s výjimkou
služeb čistě administrativní nebo
informačně-technologické povahy.
2. Provozovatelé přepravní soustavy,
skladovacího zařízení nebo zařízení
LNG nesmí zneužívat, v souvislosti
s prodeji či nákupy zemního plynu
realizovanými podniky ve skupině,
informace, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu a které získali
od
třetích
osob
v souvislosti
s poskytováním nebo sjednáváním
přístupu k soustavě.
Čl. 20 odst. 2 Dozorčí orgán se skládá z členů
zastupujících vertikálně integrovaný
podnik, členů zastupujících podílníky
třetích stran a, stanoví-li tak příslušné
právní předpisy členského státu, členů
zastupujících jiné zúčastněné strany,
jako
například
zaměstnance
provozovatele přepravní soustavy.
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§ 59 odst. 1 písm. j)
bod 2

při stavech nouze nebo při činnostech 32017R1938
bezprostředně zamezujících jejich vzniku
a při poskytování mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství
podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření
na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu 21),

§ 59 odst. 7

V případech uvedených v odstavci 1 32017R1938
písm. j) je právo na náhradu škody
vyloučeno.
To
neplatí,
nesplní-li
provozovatel
distribuční
soustavy
oznamovací povinnost podle odstavce 5
nebo v případech, kdy poruchu
prokazatelně
zavinil
provozovatel
distribuční soustavy. Při poskytování
mezinárodní
pomoci
v krizových
situacích v plynárenství se náhrada
škody
poskytuje
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího opatření na zajištění
bezpečnosti
dodávek
zemního
plynu21).

§ 59 odst. 8 písm. v)

(8) Provozovatel distribuční soustavy je
32009L0073
dále povinen
v) zajišťovat ochranu chráněných
informací včetně zajištění ochrany údajů
předávaných
operátorovi
trhu
a
zajišťovat, aby nebyly chráněné
informace o jeho vlastních činnostech
poskytovány
diskriminačním
způsobem,

Stránka 25 (celkem 31)

Čl. 13 odst. 5 Pokud se ukáže, že tržní opatření jsou
nedostatečná k tomu, aby členský stát
poskytující solidární pomoc vyřešil
deficit dodávek plynu zákazníkům
chráněným
v rámci
solidarity
v žádajícím členském státě, může
členský stát poskytující solidární
pomoc v zájmu splnění povinností
stanovených v odstavcích 1 a 2 zavést
netržní opatření.
Čl. 13 odst. 8 Solidární pomoc podle tohoto nařízení
se poskytuje na základě kompenzace.
Členský stát žádající o solidární pomoc
bezodkladně
vyplatí
spravedlivou
kompenzaci
členskému
státu
poskytujícímu solidární pomoc, nebo
bezodkladnou platbu této kompenzace
zajistí. Tato spravedlivá kompenzace
pokrývá alespoň:
a )plyn dodaný na území žádajícího
členského státu;
b)veškeré další příslušné a přiměřené
náklady vzniklé při poskytování
solidární pomoci, případně včetně
nákladů na opatření, která mohla být
stanovena předem;
c)náhradu za případnou kompenzaci
vyplývající ze soudních řízení,
rozhodčích či obdobných řízení
a vyrovnání a související náklady na
tato řízení, do nichž je zapojen členský
stát poskytující solidární pomoc
a která jsou vedena vůči subjektům
zapojeným do poskytování takové
solidární pomoci.
Spravedlivá
kompenzace
podle
prvního pododstavce zahrnuje mimo
jiné všechny přiměřené náklady, které
při provádění tohoto článku členskému
státu poskytujícímu solidární pomoc
vzniknou v důsledku povinnosti vyplatit
kompenzaci vyplývající ze základních
práv
zaručených
právem
Unie
a z platných mezinárodních závazků,
a další přiměřené náklady vzniklé
v důsledku vyplacení kompenzace
podle vnitrostátních pravidel pro
poskytování kompenzace.
Čl. 27 odst. 1 Aniž je dotčen článek 30 nebo
kterákoli jiná zákonná povinnost
poskytovat
informace,
zachovává
provozovatel
distribuční
soustavy
důvěrnost informací, které mají
z obchodního hlediska citlivou povahu
a které získá při výkonu své činnosti,
a brání tomu, aby informace o jeho
vlastních činnostech, které mohou být
výhodné z obchodního hlediska, byly
poskytovány
diskriminačním
způsobem.
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(9) Provozovatel distribuční soustavy 32009L0073
je dále povinen
f) 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,
§ 60 odst. 8 písm. n) a (8) Provozovatel zásobníku plynu je dále 32009L0073
v)
povinen
n) zajišťovat ochranu chráněných
informací a zajišťovat, aby nebyly
chráněné informace o jeho vlastních
činnostech
poskytovány
diskriminačním způsobem,
v) nezneužívat chráněné informace
získané od třetích osob v souvislosti s
poskytováním nebo sjednáváním
přístupu k zásobníku plynu při prodeji
nebo
nákupu
zemního
plynu
realizovaným podnikem ve skupině,
§ 62 odst. 1 písm. g) (1) Zákazník má právo na
32012L0027
g) na bezplatné vyúčtování dodávky
plynu
a
související
služby v
plynárenství.
§ 59 odst. 9 písm. f)

§ 73 odst.2

(2) Stav nouze nastává také v případě, 32017R1938
oznámí-li
písemně
ministerstvo
provozovateli přepravní soustavy, že
sousední členský stát Evropské unie
přijal nabídku České republiky na
poskytnutí
mezinárodní
pomoci
v krizových situacích v plynárenství,
ale poskytnutí pomoci není možné
zajistit na základě tržních opatření.

Stránka 26 (celkem 31)

Čl. 27 odst. 2 Provozovatelé distribuční soustavy
nesmí zneužívat v souvislosti s prodeji
či nákupy zemního plynu realizovanými
podniky ve skupině informace, které
mají z obchodního hlediska citlivou
povahu a které získali od třetích stran
v souvislosti s poskytováním nebo
sjednáváním přístupu k soustavě.
Čl. 16 odst. 2 Provozovatelé přepravní soustavy,
skladovacího zařízení nebo zařízení
LNG nesmí zneužívat, v souvislosti
s prodeji či nákupy zemního plynu
realizovanými podniky ve skupině,
informace, které mají z obchodního
hlediska citlivou povahu a které získali
od
třetích
osob
v souvislosti
s poskytováním nebo sjednáváním
přístupu k soustavě.

Čl. 11 odst. 1 Členské státy zajistí, aby koneční
zákazníci dostávali veškerá vyúčtování
a informace o vyúčtování za spotřebu
energie bezplatně a aby koneční
zákazníci rovněž měli přístup k údajům
o své spotřebě, a to vhodným
způsobem a bezplatně.
Čl. 13 odst. 5 Pokud se ukáže, že tržní opatření jsou
nedostatečná k tomu, aby členský stát
poskytující solidární pomoc vyřešil
deficit dodávek plynu zákazníkům
chráněným
v rámci
solidarity
v žádajícím členském státě, může
členský stát poskytující solidární
pomoc v zájmu splnění povinností
stanovených v odstavcích 1 a 2 zavést
netržní opatření
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§ 73 odst. 7

(7) Při stavu nouze a při předcházení 32017R1938
stavu nouze je právo na náhradu škody
vyloučeno, s výjimkou vyhlášení stavu
nouze
z důvodu
poskytnutí
mezinárodní
pomoci
v krizových
situacích v plynárenství.

Stránka 27 (celkem 31)

Čl. 13 odst.8 Solidární pomoc podle tohoto nařízení
se poskytuje na základě kompenzace.
Členský stát žádající o solidární pomoc
bezodkladně
vyplatí
spravedlivou
kompenzaci
členskému
státu
poskytujícímu solidární pomoc, nebo
bezodkladnou platbu této kompenzace
zajistí. Tato spravedlivá kompenzace
pokrývá alespoň:
a )plyn dodaný na území žádajícího
členského státu;
b)veškeré další příslušné a přiměřené
náklady vzniklé při poskytování
solidární pomoci, případně včetně
nákladů na opatření, která mohla být
stanovena předem;
c)náhradu za případnou kompenzaci
vyplývající ze soudních řízení,
rozhodčích či obdobných řízení
a vyrovnání a související náklady na
tato řízení, do nichž je zapojen členský
stát poskytující solidární pomoc
a která jsou vedena vůči subjektům
zapojeným do poskytování takové
solidární pomoci.
Spravedlivá
kompenzace
podle
prvního pododstavce zahrnuje mimo
jiné všechny přiměřené náklady, které
při provádění tohoto článku členskému
státu poskytujícímu solidární pomoc
vzniknou v důsledku povinnosti vyplatit
kompenzaci vyplývající ze základních
práv
zaručených
právem
Unie
a z platných mezinárodních závazků,
a další přiměřené náklady vzniklé
v důsledku vyplacení kompenzace
podle vnitrostátních pravidel pro
poskytování kompenzace.
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§ 73b

(1) Ministerstvo žádá po předchozím 32017R1938
stanovisku provozovatele přepravní
soustavy sousední členské státy
Evropské unie, s jejichž soustavami je
propojena přepravní soustava, o
poskytnutí mezinárodní pomoci v
krizových situacích v plynárenství
podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření
na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu 21) a následně na
základě rozhodnutí vlády sděluje
sousedním
členským
státům
Evropské unie, zda jejich nabídku
přijímá nebo odmítá.
(2) Žádat o poskytnutí mezinárodní
pomoci v krizových situacích v
plynárenství je možné pouze ve
výjimečných případech, které stanoví
přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující opatření na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu
21).
(3) O poskytnutí mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství
lze požádat pouze na dobu 24 hodin; o
poskytnutí této pomoci lze žádat
opakovaně.
(4) Plyn poskytnutý sousedními
členskými státy Evropské unie
v rámci
mezinárodní
pomoci
v
krizových situacích v plynárenství
přijímá a hradí Česká republika, jenž
jej
za
úplatu
prostřednictvím
operátora trhu, na své jméno a účet
dále poskytuje subjektům zúčtování,
které ke dni vyhlášení krizové situace
mají
v systému
operátora
trhu
registrováno alespoň 1 odběrné
místo, za které převzaly odpovědnost
za odchylku, pro dodávky plynu
zákazníkům podle odstavce 7; toto
není považováno za obchod s plynem.
(5) V rámci úplaty, za níž je přejímán
plyn od sousedních členských států
Evropské unie v rámci mezinárodní
pomoci v krizových situacích v
plynárenství, hradí ministerstvo i
kompenzaci podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího
opatření na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu 21)
(6) Účastníci trhu s plynem jsou bez
ohledu na uzavřené smlouvy za přijetí
plynu poskytnutého České republice
v rámci
mezinárodní
pomoci
v krizových situacích v plynárenství
povinni uhradit stejnou cenu za
jednotku dodané energie, kterou za
něj ministerstvo, včetně kompenzace
zahraničním
zákazníkům,
jejichž
odběr plynu byl omezen z důvodu
poskytnutí
mezinárodní
pomoci
v krizových situacích v plynárenství
České republice, uhradilo sousedním
členským státům Evropské unie.

Stránka 28 (celkem 31)

Čl. 13 odst.3 3. Solidární opatření je přijímáno jako
písm. b) a d) krajní řešení a použije se pouze tehdy,
pokud žádající členský stát:
a) i přes uplatnění opatření uvedeného
v čl. 11 odst. 3 nebyl schopen pokrýt
deficit
dodávek
plynu
svým
zákazníkům chráněným v rámci
solidarity;
b) vyčerpal veškerá tržní opatření a
veškerá opatření stanovená v jeho
plánu pro stav nouze;
Čl. 13 odst. 3 d) se zaváže, že členskému státu
písm. d)
poskytujícímu solidární pomoc zaplatí
spravedlivou
a
bezodkladnou
kompenzaci podle odstavce 8.
Čl.13 odst.8 8. Solidární pomoc podle tohoto
nařízení se poskytuje na základě
kompenzace. Členský stát žádající o
solidární pomoc bezodkladně vyplatí
spravedlivou kompenzaci členskému
státu poskytujícímu solidární pomoc,
nebo bezodkladnou platbu této
kompenzace zajistí. Tato spravedlivá
kompenzace pokrývá alespoň:
a) plyn dodaný na území žádajícího
členského státu;
b) veškeré další příslušné a přiměřené
náklady vzniklé při poskytování
solidární pomoci, případně včetně
nákladů na opatření, která mohla být
stanovena předem;
c) náhradu za případnou kompenzaci
vyplývající
ze
soudních
řízení,
rozhodčích či obdobných řízení a
vyrovnání a související náklady na tato
řízení, do nichž je zapojen členský stát
poskytující solidární pomoc a která jsou
vedena vůči subjektům zapojeným do
poskytování takové solidární pomoci.
Spravedlivá
kompenzace
podle
prvního pododstavce zahrnuje mimo
jiné všechny přiměřené náklady, které
při provádění tohoto článku členskému
státu poskytujícímu solidární pomoc
vzniknou v důsledku povinnosti vyplatit
kompenzaci vyplývající ze základních
práv zaručených právem Unie a z
platných mezinárodních závazků, a
další přiměřené náklady vzniklé v
důsledku vyplacení kompenzace podle
vnitrostátních pravidel pro poskytování
kompenzace
Čl.13 odst. 5 5. Pokud se ukáže, že tržní opatření
jsou nedostatečná k tomu, aby členský
stát poskytující solidární pomoc vyřešil
deficit dodávek plynu zákazníkům
chráněným v rámci solidarity v
žádajícím členském státě, může
členský stát poskytující solidární
pomoc v zájmu splnění povinností
stanovených v odstavcích 1 a 2 zavést
netržní opatření.
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(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
upravujícího opatření na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu
21).
§ 73c
Poskytování mezinárodní pomoci v
krizových situacích v plynárenství
(1) Ministerstvo přijímá žádosti
sousedních členských států Evropské
unie,
s jejichž
soustavami
je
propojena přepravní soustava, o
poskytnutí mezinárodní pomoci v
krizových situacích v plynárenství
podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího opatření
na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu 21) 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,
včetně
kompenzace
tuzemským zákazníkům, jejichž odběr
plynu by byl omezen kvůli vyhlášení
stavu nouze z důvodu poskytnutí
mezinárodní
pomoci
v krizových
situacích v plynárenství, a dotčeným
držitelům licence.
(2) Mezinárodní pomoc v krizových
situacích
v plynárenství
lze
poskytnout pouze na dobu 24 hodin.
Tuto
pomoc
lze
poskytnout
opakovaně.
(3) V případě, že sousední členský stát
Evropské unie přijme buď v plném,
nebo v částečném rozsahu nabídku
České republiky na poskytnutí
mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství, jsou, pokud
plnění této nabídky nebude možné
zajistit od subjektů zúčtování na
základě tržních opatření, všichni
účastníci trhu s plynem s výjimkou
zákazníků
chráněných
v rámci
mezinárodní pomoci v krizových
situacích
v
plynárenství
a
provozovatelem přenosové soustavy
určených kriticky důležitých výroben
elektřiny povinni podřídit se omezení
spotřeby plynu na základě vyhlášení
stavu nouze.
(4) Česká republika poskytuje za
úplatu plyn sousedním členským
státům
Evropské
unie
v rámci
mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství. Tento plyn
přejímá od subjektů zúčtování za
úplatu prostřednictvím operátora trhu,
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§ 77 odst. 9

na svoje jméno a účet; toto není
považováno za obchod s plynem.
(5) Úplata, za níž je poskytován
sousedním
členským
státům
Evropské
unie
plyn
v rámci
mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství, zahrnuje i
kompenzaci podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího
opatření na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu 21).
(6) Ministerstvo bez zbytečného
odkladu
uhradí
kompenzaci
zákazníkům, jejichž odběr plynu byl
omezen
z
důvodu
poskytnutí
mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství, a zároveň
uhradí
náklady
vynaložené
v
souvislosti
s
poskytováním
mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství dotčeným
držitelům licence.
(7) Obchodníci s plynem jsou povinni
plyn pořízený za účelem zásobování
těch svých zákazníků, kteří se podle
odstavce 3 musí podřídit omezení
nebo přerušení spotřeby plynu,
poskytnout za úplatu ministerstvu.
54) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných
zakázek,
ve
znění
pozdějších předpisů.
(9) Zákazník má právo na bezplatné 32012L0027
vyúčtování dodávky tepelné energie.

Číslo předpisu EU (kód celex)
32017R1938

32017R0460

32012L0027

32009L0072

Čl. 11 odst. 1 Členské státy zajistí, aby koneční
zákazníci dostávali veškerá vyúčtování
a informace o vyúčtování za spotřebu
energie bezplatně a aby koneční
zákazníci rovněž měli přístup k údajům
o své spotřebě, a to vhodným
způsobem a bezplatně.

Název předpisu EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních
na zajištění bezpečnosti dodávek zemního
plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010
Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16.
března 2017, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb
pro zemní plyn
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
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
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32009L0073

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o
společných pravidlech pro vnitřní trh se
zemním plynem a o zrušení směrnice
2003/55/ES
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