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III. 

ODŮVODNĚNÍ  

návrhu vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice  

A. OBECNÁ ČÁST 

Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice (dále jen „návrh 

vyhlášky“) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), 

přijatých usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných zásadách pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády. 

Zpracování RIA není provedeno podle čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace na 

základě rozhodnutí předsedy LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2019 schváleného dne 19. prosince 2018.  

Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

1.1. Název 

             Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice 

1.2. Navržená právní úprava 

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti elektroenergetiky 

upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhlášku vydává MPO podle zmocnění v energetickém zákoně, konkrétně podle ustanovení 

§ 98a odst. 1 písm. e). Z důvodu zachování právní jistoty přistoupilo MPO k vypracování 

návrhu nové vyhlášky, nikoliv k novele stávající vyhlášky č. 80/2010 Sb., neboť došlo ke 

změně ve zmocňovacím ustanovení § 98a odst. 1 energetického zákona, konkrétně došlo ke 

změně označení písmene f) na písmeno e), (stávající vyhláška č. 80/2010 Sb. byla vydána 

podle zmocnění § 98a odst. 1 písm. f).  

V návrhu vyhlášky je, oproti stávající úpravě, nové ustanovení, a to § 9 „Ukončování stavu 

nouze“. Navržené znění § 9 bylo ověřeno s dotčenými účastníky trhu v rámci procesních 

cvičení a blíže upravuje tato pravidla ve vazbě na dokument „Pravidla pro pozastavení 

a obnovení tržních činností“, který byl schválen Energetickým regulačním úřadem 

a následně zveřejněn provozovatelem přenosové soustavy. V  návrhu je doplněna vzhledem 

ke stávající úpravě také Příloha č. 2, I. Použití vypínacího plánu, II. Vypínací stupně, a dále 

je upravena Příloha č. 3, II. Využití frekvenčního plánu při snížení kmitočtu. 

 

1.3. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 

Stávající vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 

náležitostech havarijního plánu, opomíjí definovat postup při ukončování stavu nouze. Tento 

postup byl stanoven ve spolupráci s dotčenými subjekty na základě zkušeností z tvorby 

a implementace Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností. Výsledkem je návrh 
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znění nového paragrafu 9 „Ukončování stavu nouze“, který je v souladu s Pravidly pro 

pozastavení a obnovení tržních činností schválenými Energetickým regulačním úřadem.  

Návrh vyhlášky dále upřesňuje stavy, kdy může provozovatel přenosové soustavy omezit 

spotřebu elektřiny nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy. K tomuto omezení 

lze přistoupit při předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze. 

V přílohách návrhu vyhlášky je, oproti stávající úpravě, provedena úprava limitu pro hodnotu 

kmitočtu při použití frekvenčního plánu. Důvodem je, že před působením frekvenčního 

odlehčování musí být dán prostor pro zvyšování výkonu na straně zdrojů. V případě jejich 

vydělení tento prostor dán není. Dále je upraven postup vypínání zařízení zákazníků podle 

vypínacího plánu pro určitý objem spotřeby v určené regulační oblasti. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, 

jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat 

právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 1 písm. e) 

energetického zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh vyhlášky je v souladu s Nařízením Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, 

kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, a terminologie 

Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017 (dále jen SOGL), kterým se stanoví 

rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav. 

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Energetický zákon v § 98a odst. 1 písm. e) zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

k vydání této vyhlášky takto: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, 

při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze 

a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny, spotřeby 

elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní 

standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob 

zajištění bezpečnostních standardů plynu, obsahové náležitosti podkladů pro zpracování plánu 

preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie a termíny pro jejich zaslání ministerstvu“. 
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Předcházení stavu nouze a stav nouze je nedílnou součástí opatření k zajištění bezpečnosti 

a spolehlivosti provozování elektrizační soustavy. Řízení elektrizační soustavy za stavu nouze 

nebo jeho předcházení musí být v souladu s energetickým zákonem a zohledňovat evropskou 

legislativu.  

Na přípravě vyhlášky se podílely dotčené subjekty, kterými jsou provozovatelé elektrizační 

soustavy – v prvé řadě provozovatel přenosové soustavy, který provádí podle stávajících 

předpisů oznamování situace předcházející stavu nouze a vyhlašování stavu nouze pro celé 

území České republiky.  

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navržená právní úprava nemá finanční dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Dotčenými subjekty jsou provozovatelé distribučních soustav, a ČEPS a.s. (provozovatel 

přenosové soustavy). Předkladatel předpokládá dopady na podnikatelské prostředí 

v souvislosti s omezením spotřeby či výroby elektřiny.  

Navržená právní úprava nemá sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel. 

Také nemá dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 

příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 

statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Navržená právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

žen a mužů. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navržená právní úprava nemá nepříznivý dopad v porovnání se současným stavem ochrany 

soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik   

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, 
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a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních 

rizik), kterou uveřejnila na webové stránce www.korupce.cz Sekce pro koordinaci boje 

s korupcí Úřadu vlády České republiky. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem. Při zpracování návrhu nové vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium 

omezení korupčních příležitostí při aplikaci této vyhlášky. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného 

omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví 

energetický zákon. Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu 

jednání dotčených subjektů (provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribučních 

soustav), ani orgánu provádějícího kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického 

zákona (návrhem vyhlášky nedochází k zásahu do kompetencí Energetického regulačního 

úřadu). 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 

definovaného v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka či vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění 

kritéria 

přiměřenost návrh vyhlášky nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné 

správy, 

předpis je přiměřený množině 

vztahů, které má upravovat 

 

efektivita hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

předmětem návrhu předpisu 

nebyly úpravy kompetencí, 

které by měly vliv na 

efektivitu kontroly prováděné 

regulátorem  

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nijak nově 

neupravuje odpovědnosti, 

tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nemění 

možnosti obrany proti 

nesprávnému postupu orgánu 

veřejné správy, 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrhem předpisu nedochází 

k rozšíření kontrolních 

mechanizmů, ty již existují 

a jsou funkčně zakotveny 

 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navržená právní úprava má pozitivní dopad na bezpečnost státu a nemá dopad na obranu 

státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy právního předpisu v souladu se zmocňovacím ustanovení 

§ 98a odst. 1 písm. e) energetického zákona1). 

K § 2, 3 a 4 

Ustanovení § 2 až § 4 se týkají omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do 

elektrizační soustavy. 

Jsou stanoveny způsoby, jakými lze měnit výkon, který je odebírán z elektrizační soustavy nebo 

dodáván do elektrizační soustavy. 

Ustanovení se týká postupu technického dispečinku při předcházení a řešení stavu nouze a upravuje 

postup při regulačním plánu, vypínacím plánu a frekvenčním plánu. 

Frekvenční plán je specifický v tom, že na rozdíl od regulačního a vypínacího plánu obsahuje 

automatická opatření, která působí i mimo předcházení nebo řešení stavu nouze2). Zároveň je 

z podstaty věci není možné oddělit na plán při předcházení a řešení stavu nouze a plán mimo stav 

nouze. Z tohoto důvodu je ustanovení frekvenčního plánu ponecháno na provozovateli přenosové 

soustavy v plánu obrany soustavy. 

 

K § 5 

Ustanovení § 5 se týká zařazení zákazníků do regulačních stupňů 1 až 7. 

K § 6 

Ustanovení § 6 popisuje postup technického dispečinku při tzv. předcházení stavu nouze. Což je 

situace, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze. 

K § 7 a 8 

Ustanovení § 7 se vztahuje ke stavu nouze a upřesňuje postup technického dispečinku při vyhlášení 

stavu nouze. Při řešení stavu nouze se postupuje podle havarijního plánu. § 8 odkazuje na přílohu 

č. 4, kde jsou uvedeny náležitosti a způsob zpracování havarijního plánu. 

K § 9 

Tento paragraf se týká ukončování stavu nouze. Postup pro ukončení stavu nouze je v návrhu 

vyhlášky oproti stávající vyhlášce č. 80/2010 Sb. upraven nově na základě zkušeností z tvorby 

a implementace Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností. Navržené znění § 9 bylo 

ověřeno s dotčenými účastníky trhu v rámci procesních cvičení. 

 

                                                           
1) Viz zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2 Viz nařízení SOGL, které zavádí termíny „nouzový stav“, „stav blackoutu“ a „stav obnovy“. 
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K § 10  

Ustanovení § 10 popisuje postup lokálních distribučních soustav při předcházení stavu nouze a při 

stavu nouze v případě, že mají zřízen technický dispečink nebo pokud technický dispečink zřízen 

nemají. 

K § 11 

§ 11 ruší dosud platnou vyhlášku č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 

náležitostech havarijního plánu. 

K § 12 

Ustanovení § 12 o nabytí účinnosti vyhlášky stanovuje, že tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 2021. 

Příloha č. 1 

Upravuje použití a obsahové náležitosti regulačního plánu včetně způsobu oznamování, 

vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů. 

Příloha č. 2 

Upravuje použití a obsahové náležitosti vypínacího plánu. 

Příloha č. 3 

Upravuje použití, zpracování, vydávání a aktualizaci frekvenčního plánu. 

Příloha č. 4 

Upravuje obsahové náležitosti havarijního plánu. 
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