
   

VII. 

 PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 458/2000 SB., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O 
VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH A O ZMĚNĚ 

NĚKTERÝCH ZÁKONŮ 
(ENERGETICKÝ ZÁKON) S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

A DOPLNĚNÍ 
 

458/2000 Sb. 
ZÁKON 

ze dne 28. listopadu 2000 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) 
ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 

670/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 
Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č. 

299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 90/2014 Sb., č. 250/2014 
Sb., č. 104/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 152/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., 

277/219 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. …/2021 Sb. a zákona č. …/2021 Sb. 
 

 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

 ČÁST PRVNÍ 
Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích 

 
 

 HLAVA I 
Obecná část 

 
 

 § 1 
 

Předmět úpravy 
 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje v návaznosti 
na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1a) podmínky podnikání a výkon státní správy 
v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož 
i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 

 

§ 16 

Působnost ministerstva 
 

(1) Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy energetická odvětví2) 

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných plynových 
zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona, 
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b) navrhuje a zveřejňuje státní energetickou koncepci a integrovaný vnitrostátní plán v oblasti 
energetiky a klimatu České republiky a navrhuje jejich změny, 

c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká 
republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, 

d) informuje Komisi o 

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany 
životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, 

2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě 
ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; 
informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, 

3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během 
předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce, 

4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 

5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, 

6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních 
energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby elektřiny a tepla 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z kombinované výroby elektřiny 
a tepla s nízkou účinností ve vztahu k celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, 
kapacit kombinované výroby elektřiny a tepla, paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla a výroby tepla a kapacit soustav zásobování tepelnou energií a chlazení ve vztahu 
k celkové výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu a úspor primární energie dosažených 
uplatňováním kombinované výroby elektřiny a tepla, 

7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou 
a předpokládanou poptávku po elektřině, 

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, 

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let, 

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne informování 
Komise, 

11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, které 
jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během 
následujících 5 nebo více kalendářních let, 

12. investičních projektech do energetické infrastruktury, 

13. opatřeních k řešení nedostatku zdrojů pro výrobu elektřiny v České republice, 

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací 
kapacity zásobníku plynu, 
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f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení 
výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do 
míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu 
elektřiny a výrobu plynu, 

g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje a územnímu 
plánu, 

i) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky 
a plynárenství, 

j) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory 
regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny 
a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení, 

k) sleduje 

1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské soustavy 
a přezkoumává dosažené výsledky, 

2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu, 

3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství 
v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho následků, náhlé krize 
na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti 
energetických soustav, 

l) vydává vyjádření k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k desetiletému plánu 
rozvoje přepravní soustavy, 

m) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a údaje 
nezbytné pro výkon jejich působnosti, 

n) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na 
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry 
pro transevropské energetické sítě 30), 

o) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky pro 
energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném termínu 
předkládá Komisi, 

p) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie 
včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi, 

q) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod 
o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného projektu 
zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného cíle 
a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání Komisi 
a spolupracujícímu státu, 

r) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných 
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zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, 

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 Komisi, 

t) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby 
elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů, 

u) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich 
výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 

v) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
a elektřiny z druhotných zdrojů, 

w) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u staveb 
zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu, staveb zařízení 
pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém 
výkonu 100 MW a více, 

x) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o pokroku při plnění 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 

y) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává Komisi vnitrostátní akční 
plány energetické účinnosti, 

z) vykonává působnost České 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 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, 

c) rozhoduje o vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy a o 
určení zásobníku plynu, který má být vyhrazen, a době vyhrazení zásobníku plynu a na základě 
závazného stanoviska Energetického regulačního úřadu i o ceně za využívání vyhrazeného 
zásobníku plynu nebo o způsobu jejího určení, jakož i o způsobu nákupu a prodeje plynu, 

d) 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)., 

e) na základě zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové 
energetice navrhuje oprávněnému investorovi nízkouhlíkové výrobny51) uzavření 
smlouvy o výkupu52) a po schválení vládou uzavírá s oprávněným investorem 
nízkouhlíkové výrobny smlouvu o výkupu. 
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------------------------------------------------------------------ 
51) § 2 písm. c) zákona č. …/2020 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky 
k nízkouhlíkové energetice. 
52) § 2 písm. b) zákona č. …/2020 Sb.  

§ 18  

Dozor v energetických odvětvích 

 (1) Energetický regulační úřad vykonává dozor nad dodržováním 

a) tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností 
stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, 

b) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 

c) Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, Nařízení 
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a Nařízení o opatřeních na 
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a Nařízení o velkoobchodním trhu s energií 
a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich základě nebo k jejich provedení, 

d) povinností vyplývajících z rozhodnutí Komise nebo Agentury vydaných na základě právních 
předpisů podle písmene c) nebo povinností vyplývajících z rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu vydaného podle § 18 odst. 3 nebo § 18a odst. 3, 

e) zákona o podporovaných zdrojích energie28)., 

f) zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. 

  (2) Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh 
ministerstva. Pokud Energetický regulační úřad vykonal kontrolu na návrh ministerstva, je 
povinen jej seznámit s výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole. 

  (3) Energetický regulační úřad na základě zjištění porušení právních předpisů podle 
odstavce 1 nebo porušení povinností z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo 
rozhodnutí Komise nebo Agentury ukládá 

 a) pokuty, 

 b) opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou 
lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich splnění; povinnosti plynoucí z opatření 
k nápravě původci protiprávního stavu přecházejí na jeho právního nástupce. Je-li právních 
nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě společně 
a nerozdílně. 

  (4) Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických 
odvětvích se prokazují služebním průkazem vydaným Energetickým regulačním úřadem. 

  (5) Při výkonu kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií je Energetický 
regulační úřad dále oprávněn 
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 a) vyžadovat od osoby, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke kontrolované 
osobě, objasnění skutečností týkajících se údajů, dokumentů nebo věcí vztahujících se 
k předmětu kontroly; tato osoba může takové objasnění odepřít, pokud by si tím způsobila 
nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek, 

 b) vyžadovat od povinné osoby podle zákona o kontrole předložení existujících záznamů, 
zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací, záznamů o telefonních hovorech nebo záznamů dat na paměťových médiích, 
a týkajících se předmětu kontroly, 

 c) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se 
nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly. 

  (6) Lhůta pro vyřízení námitek kontrolované osoby proti kontrolnímu protokolu 
nadřízenou osobou kontrolujícího činí 30 dnů a ve zvláště složitých případech 60 dnů ode dne 
jejich doručení. 

  (7) Za účelem provedení kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií na 
místě v obchodních prostorech jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu provádějící 
kontrolu, pokud jim není poskytnuta součinnost, oprávněni zjednat si do těchto prostor a k 
dokumentům přístup. 

§ 19a 
 

Regulace cen 
 

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

(2) Cenou související služby v elektroenergetice se rozumí cena služby přenosové 
soustavy nebo služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za systémové služby, cenu za 
činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a, složku 
ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných 
zdrojích energie a složku ceny na výrobu elektřiny v nízkouhlíkové výrobně podle zákona 
o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. 

(3) Cenou související služby v plynárenství se rozumí cena služby přepravy plynu nebo 
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služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na 
činnost Energetického regulačního úřadu. 

(4) Energetický regulační úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 věty první při 
věcném usměrňování ceny tepelné energie. Věcné usměrnění ceny tepelné energie se 
nevztahuje na stanovení ceny nižší, než je limitní cena, kterou Energetický regulační úřad 
stanoví prováděcím právním předpisem. Při stanovení limitní ceny podle věty druhé se zohlední 
úplné náklady včetně nákladů na cizí a vlastní kapitál konkurenčního zdroje vytápění majícího 
shodný nebo obdobný dopad na životní prostředí. 

(5) Ceny dodavatele poslední instance reguluje Energetický regulační úřad formou věcně 
usměrňovaných cen. V případě, že o to dodavatel poslední instance požádá, Energetický 
regulační úřad rozhodne o cenách dodavatele poslední instance jako o cenách maximálních. 

(6) Při regulaci ostatních cen postupuje Energetický regulační úřad tak, aby stanovené 
ceny byly alespoň nákladové. 

(7) Na žádost dodavatele tepelné energie nebo držitele licence na distribuci elektřiny nebo 
distribuci plynu, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě nebo 
k přepravní soustavě, může Energetický regulační úřad rozhodnout o odlišném stanovení 
podmínek pro sjednání ceny tepelné energie nebo stanovení povolených výnosů a proměnných 
nákladů provozovatele distribuční soustavy. Energetický regulační úřad žádosti zcela nebo 
zčásti vyhoví, prokáže-li žadatel, že stanovený způsob regulace ceny mu dlouhodobě 
neumožňuje alespoň pokrytí oprávněných nákladů podle odstavce 1. Po právní moci 
rozhodnutí, kterým žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, Energetický regulační úřad upraví 
stanovený způsob regulace nebo jeho jednotlivé podmínky nebo stanoví cenu za službu 
distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství. 

(8) Regulovaným rokem se rozumí kalendářní rok, pro který Energetický regulační úřad 
rozhoduje o cenách. Regulačním obdobím je časové období vymezené nejméně pěti po sobě 
následujícími regulovanými roky. 

(9) Metodika cenové regulace stanoví postupy regulace cen související služby 
v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro regulační období a způsoby 
stanovení cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, 
provozovatele distribuční soustavy, povinně vykupujícího a operátora trhu. Energetický 
regulační úřad zpracovává metodiku cenové regulace vždy pro každé regulační období tak, aby 
vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí 
v odvětví elektroenergetiky a plynárenství. 
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