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NAP CM
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NEZ
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OBP
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OZE
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P2X
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RDS
SEI
SEK
SO GL
SZT
TERRE

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. 7. 2015, kterým se stanoví rámcový
pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení
Stlačený zemní plyn
Česká republika
Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal)
Evropská komise
Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny
Energetický regulační úřad
Systém obchodování s emisemi
Evropská unie
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový
pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu
Nařízení 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
Jednotné aplikační rozhraní
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Lokální distribuční soustava
Zkapalněný zemní plyn
Implementační projekt evropské platformy pro výměnu regulační energie z ručně
ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRP)
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Národní akční plán čisté mobility
Národní akční plán pro chytré sítě
Neoprávněný odběr, dodávka, přenos a distribuce
Nový energetický zákon
Národní klimaticko-energetický plán
Ochranná a bezpečnostní pásma
Odběrné a předávací místo
Organizace spojených národů
Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Obnovitelné zdroje energie
Implementační projekt evropské platformy pro výměnu regulační energie
z automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy
(aFRP)
Power-to-X
Regulační báze aktiv
Regionální distribuční soustava
Státní energetická inspekce
Státní energetická koncepce
Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový
pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav
Soustava zásobování tepelnou energií
Implementační projekt evropské platformy pro výměnu regulační energie
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1. OBECNĚ O VĚCNÉM ZÁMĚRU
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovalo v roce 2019 Teze nového
energetického zákona (dále jen „Teze“), ve kterých byla konstatována nezbytnost zpracování
nového energetického zákona (dále jen „NEZ“), který by reflektoval probíhající změny
v energetickém sektoru. Teze byly vzaty na vědomí vládou České republiky dne 30. října 2019
(č. j. 915/19), stejně jako harmonogram činností v oblasti energetické strategie státu (č. j.
931/19). Teze stanoví základní a obecné požadavky na přípravu věcného záměru NEZ
a definují výchozí zadání přípravy NEZ (předpokládaná struktura, obsah a zásady), na kterých
by měl být postaven. Předložení věcného záměru NEZ pak vychází též z Plánu legislativních
prací vlády na rok 2020 schváleného usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019.
Věcný záměr vychází z Tezí, které v podrobnostech rozvíjí, a v souladu s čl. 3 a 4
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, představuje legislativní podklad pro přípravu
NEZ.

1.1. Popis aktuálního právního rámce
V současné době je právní rámec pro fungování energetického sektoru vymezen zákonem
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“ nebo „EZ“) a právními předpisy,
které ho provádí.
EZ od svého schválení v roce 2000 prošel mnoha novelami (26), a to zejména v důsledku
povinnosti implementovat unijní právní předpisy (dále jen „legislativa EU“) upravující
fungování energetického sektoru. Poměrně vysoký počet i rozsah jednotlivých novel
způsobily, že se EZ stal značně nepřehledným, jeho ustanovení složitými a v některých
případech i nekonzistentními a nejednoznačnými, což způsobuje interpretační nejasnosti. Tato
skutečnost je dlouhodobě vytýkána i ze strany odborné veřejnosti a Legislativní rady vlády
v rámci posuzování jednotlivých novel EZ.
EZ vznikal v době, kdy docházelo k postupné liberalizaci energetického sektoru v Evropské
unii (dále jen „EU“) a následně i v České republice (dále jen „ČR“). Tomu odpovídá i struktura
zákona a nastavení jednotlivých práv a povinností subjektů působících na energetickém trhu.
Právní rámec ukotvený v EZ již dnes neposkytuje vhodný základ pro fungování nového modelu
energetického trhu se zapojením nových trendů, jakými jsou ukládání energie, agregace
poptávky a nabídky elektřiny, aktivní účast zákazníků v domácnosti na trhu a další, které
vyplývají z prohlubujícího se celospolečenského uvědomění o dopadech činností člověka na
životní prostředí.

A.
A.1.

Vývoj právní úpravy energetického sektoru v EU
Energetická politika EU

Energetická politika EU je od Lisabonské smlouvy (2009) součástí sdílených pravomocí EU
a členských států, což znamená, že EU i jednotlivé členské státy jsou oprávněny v této sdílené
oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty. Členské státy jsou oprávněny vykonávat tuto
svou pravomoc pouze v rozsahu, v jakém ji nevykonala, nebo ji přestala vykonávat EU.
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EU byla postavena na základech Evropského společenství uhlí a oceli (vznik 1952 a zánik
2002) a Evropského společenství pro atomovou energii (vznik 1957). EU dlouhou dobu
nedisponovala jednotnou společnou politikou, která by stanovila jednotný rámec pro členské
státy v otázkách týkajících se energetického sektoru. Důvod je třeba hledat v tehdejší struktuře
energetického sektoru, který v důsledku dvou předcházejících světových válek preferoval
vertikálně integrované podniky vlastněné, anebo přímo řízené národním státem, které na svém
území držely monopolní postavení. Druhou příčinou byl strategický význam energetiky pro
hospodářství, a tedy pro vlastní existenci národních států. Členské státy si tak z uvedených
důvodů ponechávaly suverénní moc nad svým (domácím) energetickým sektorem, aniž by
v zásadnější míře umožnily EU jim do této svrchované moci zasahovat.
Změna v náhledu na společnou energetickou politiku nastala až v důsledku ropné krize
v letech 1973 až 1974, kdy se projevila závislost západních zemí na energii dovážené
z Blízkého východu. Od této doby lze zaznamenat sílící tlak členských států EU na akcentaci
otázky energetické bezpečnosti.
Další posun v energetické politice EU lze zaznamenat až v souvislosti s přijetím Jednotného
evropského aktu v roce 1986, který měl za cíl mj. prohloubit integraci států v podobě
jednotného vnitřního (společného) trhu, jako „prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“.
Rusko-ukrajinská krize v roce 2006 pak donutila Evropskou komisi (dále jen „EK“) formulovat
nynější základy evropské energetické politiky, a to konkrétně v Zelené knize označené jako
„Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“. V tomto
dokumentu byly formulovány tři základní cíle evropské energetické politiky, které jsou platné
do současnosti. Jedná o požadavky na udržitelnost, konkurenceschopnost a energetickou
bezpečnost.
Lisabonská smlouva následně uvedla energetiku do primárního práva EU. Energetika se tak
od 1. prosince 2009 stala jednou ze sdílených pravomocí EU a členských států,
a to na základě čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
Jednotlivé cíle energetické politiky EU tedy vyplývají z již dříve stanovených požadavků na
konkurenceschopnost (v podobě vnitřního trhu s energiemi), energetickou bezpečnost
(v podobě zajištění bezpečnosti dodávek energií) a udržitelnost (v podobě energetické
účinnosti a preference obnovitelných zdrojů).

A.2.

Právní úprava energetického sektoru v EU

Vlivem reforem provedených ve Velké Británii a USA v sektoru telekomunikací a následně
i energetice, začala EU zvažovat možnost liberalizace elektroenergetického a plynárenského
sektoru, a to i v souvislosti s proklamovaným požadavkem na vytvoření jednotného vnitřního
trhu. Pro soubor těchto opatření se vžil pojem liberalizační balíček, představující souhrn
právně závazných i nezávazných dokumentů. Jejich cílem bylo a je harmonizovat, případně
unifikovat právní řády členských států za účelem vytvoření jednotného a liberalizovaného trhu
s energiemi.
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První liberalizační baliček
Cílem jednotlivých liberalizačních balíčků mělo být sjednocení pravidel pro aktéry na trzích
s elektřinou a plynem napříč EU, vytvoření tlaku na ceny pro spotřebitele, a tím i zvýšení
konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
Liberalizace trhu s elektřinou byla v EU započata směrnicí Evropského parlamentu a Rady
96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která
vstoupila v platnost v lednu 1997, přičemž první fáze otevření trhu měla být podle této
směrnice provedena do roku 1999.
Součástí prvního liberalizačního balíčku byla i směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/30/ES ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem,
kterou započala liberalizace trhu s plynem. Obdobně jako u směrnice 96/92/ES měla být první
fáze otevření trhu provedena do roku 1999.
Tyto směrnice stanovily minimální požadavky na otevřený trh, nicméně k jejich transpozici
ponechaly jednotlivým členským státům značná diskreční oprávnění. Směrnice 96/92/ES
a 98/30/ES zejména požadovaly zajištění přístupu třetích stran k sítím, zavedení nezávislých
provozovatelů sítí a oddělení účetnictví vertikálně integrovaných podniků dle jednotlivých
licencovaných činností.
Druhý liberalizační balíček
Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy přistoupily řádně k transpozici směrnic
96/92/ES a 98/30/ES (zejména státy jako Francie a Itálie odmítaly rychlý proces liberalizace
a požadavky těchto směrnic transponovaly pouze částečně nebo jenom formálně), připravila
EK novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES a směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem, kterou se ruší směrnice 98/30/ES, které doplňovaly a více rozšiřovaly závazné
podmínky liberalizace. Obsahem těchto směrnic byly zejména požadavky na vznik
nezávislého regulátora v každém členském státě EU, právní unbundling vertikálně
integrovaných podniků, garantovaný a regulovaný přístup třetích stran do infrastrukturních sítí.
Směrnice 2003/54/ES obsahovala závazné termíny plného otevření trhu s elektřinou.
Třetí liberalizační balíček
Cílem třetího liberalizačního balíčku mělo být dotvoření a dokončení jednotného,
konkurenčního a udržitelného trhu s elektřinou a plynem. Základ právní úpravy byl obsažen ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektřinou a směrnici 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.
Dále pak v nařízeních Evropského parlamentu a Rady 714/2009 o podmínkách přístupu do
sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a nařízení 715/2009 o podmínkách přístupu
k plynárenským přepravním soustavám.
Třetí liberalizační balíček se zaměřoval především na úplný vlastnický unbundling, tedy úplné
oddělení přenosových služeb z vertikálně integrovaných podniků. Dalšími požadavky
bylo především posílení pravomocí národních regulátorů a zavedení možnosti unifikace
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síťových pravidel v rámci tzv. komitologie, prostřednictvím síťových kodexů a rámcových
pokynů.
Pro odvětví elektroenergetiky se jedná o tato nařízení:


nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. 7. 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn
pro přidělování kapacity a řízení přetížení (dále jen „CACM“) - platné od 14. srpna
2015;



nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě
pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „NC RfG“) –
platné od 17. května 2016;



nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě
pro připojení spotřeby – platné od 7. září 2016;



nařízení Komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě
pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav
a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační
soustavě – platné od 28. září 2016;



nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový
pokyn
pro
přidělování
kapacity
na
dlouhodobém
trhu
–
platné
od 17. října 2016;



nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový
pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „SO GL“) –
platné od 14. září 2017;



nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví
rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice
(dále jen „EBGL“) - platné od 18. prosince 2017;



nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex
sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (dále jen „NC ER“) - platné
od 18. prosince 2017.

Pro odvětví plynárenství se jedná o tato nařízení:


nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex
pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích – platné od 16. dubna 2014;



nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě
pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů - platné od 20. května 2015;



nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě
pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách –
platné od 6. dubna 2017;
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nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn – platné od 6. dubna
2017.

Výše uvedená nařízení jsou pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství stěžejní, jelikož
unifikují vybrané obchodní, technické a připojovací podmínky pro fungování trhu s elektřinou
a plynem. Tato nařízení v podobě evropských síťových kodexů a rámcových pokynů (dále jen
„síťové kodexy a rámcové pokyny“) jsou přímo závazné bez nutnosti jejich transpozice do
právního řádu ČR, nicméně je třeba určitá ustanovení českého právního řádu na ně adaptovat,
což bude mj. provedeno v NEZ.
Čistá energie pro všechny Evropany
EK v listopadu 2016 zveřejnila balíček legislativních předpisů pod názvem „Čistá energie pro
všechny Evropany“ nebo též „Zimní balíček“ (jednotlivé legislativní předpisy Zimního balíčku
byly přijaty postupně v průběhu let 2018 a 2019).
Důvody pro zpracování Zimního balíčku lze spatřovat především v novém vnímání
energetického trhu, jehož novým nastavením by mělo být umožněno dosažení klimatických
cílů EU. Dalšími důvody jsou rozvoj výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen
„OZE“), prohloubení jednotného trhu s elektřinou, který má být součástí energetické unie,
rozvoj digitalizace elektrizační soustavy (v souvislosti s tím i podpora inovací a usnadnění
integrace nových technologií do energetického systému EU) a nové požadavky na
environmentální aspekty výroby elektřiny, včetně plnění klimatických cílů a požadavků
vyplývajících z Pařížské dohody.
Primárním posláním Zimního balíčku je vytvoření regulatorního prostředí, které by bylo
uzpůsobeno pro novou energetiku, resp. které by vytvořilo podmínky pro přechod
(transformaci) na novou energetiku (ve smyslu „energy transition“).
Účelem „modifikace“ trhu s elektřinou má být zajištění volného pohybu elektřiny v okamžiku
a do míst, kde je nejvíce potřeba. Klíčovým pro fungování „modifikovaného“ trhu s elektřinou
je posílení práv spotřebitelů a zákazníků, kteří chtějí aktivně vstupovat na trh s elektřinou,
ukotvení energetických společenství (komunit), zajištění maximálních výhod z přeshraničního
obchodování s elektřinou a hospodářské soutěže a vytvoření správných signálů a pobídek
k realizaci vhodných investic, které by byly kompatibilní s probíhajícími změnami klimatu
a ambicemi v energetické účinnosti.
Součástí Zimního balíčku jsou čtyři nařízení, čtyři směrnice a doprovodné materiály, které tyto
nařízení a směrnice vysvětlují, interpretují a doplňují.
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Tabulka č. 1: Směrnice v Zimním balíčku
Směrnice v Zimním balíčku
Název

Platnost

Lhůta pro
transpozici

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice
2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti

09. 07. 2018

do 10. 3. 2020

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů

24. 12. 2018

do 30. 6. 2021

24. 12. 2018

do 25. 6. 2020
vybraná
ustanovení do
25. 10. 2020

4. 7. 2019
vybraná
ustanovení
od 1. 1. 2021

do 31. 12. 2020

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění
směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech
pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice
2012/27/EU
Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

Tabulka č. 2: Nařízení v Zimním balíčku
Nařízení v Zimním balíčku
Název

Platnost

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

24. 12. 2018
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/943 ze dne
5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou

04. 07. 2019

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/941 ze dne 5.
června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky
a o zrušení směrnice 2005/89/ES

04. 07. 2019

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/942 ze dne 5.
června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci
energetických regulačních orgánů

04. 07. 2019

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

Z hlediska NEZ je rozhodující zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU
(dále jen „směrnice 2019/944“), která stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos a distribuci
elektřiny, ukládání energie a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu spotřebitele s cílem
vytvořit v EU skutečně integrované, konkurenční a flexibilní trhy s elektřinou zaměřené na
spotřebitele. Směrnice má za cíl zajistit dostupné, transparentní ceny energie a náklady pro
spotřebitele, vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k udržitelnému
nízkouhlíkovému energetickému systému. Vzhledem k technologickému vývoji umožňuje
nové formy účasti spotřebitelů a přeshraniční spolupráce a přizpůsobuje pravidla unijního trhu
nové tržní realitě.
Z uvedených nařízení je třeba přihlížet zejména k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou (dále jen „nařízení 2019/943“), jehož cílem je
stanovit základní zásady pro dobře fungující integrované trhy s elektřinou, umožnit
nediskriminační přístup na trh všem poskytovatelům zdrojů a odběratelům elektřiny, posílit
postavení spotřebitelů, zajistit konkurenceschopnost na globálním trhu, umožnit ukládání
energie, usnadnit agregaci distribuované poptávky a nabídky, jakož i umožnit tržní úhradu za
elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Požadavky směrnice 2018/844 a 2018/2002 budou transponovány do národního právního
řádu zejména transpoziční novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií s tím, že
některé oblasti směrnice 2018/2002 se promítnou do NEZ (např. oblast teplárenství podrobnosti viz níže).
Požadavky směrnice 2018/2001 budou transponovány do národního právního řádu zejména
transpoziční novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie s tím, že
některé oblasti se promítnou do NEZ (např. v oblasti společenství pro obnovitelné zdroje –
podrobnosti viz níže).

B.

Vývoj právní úpravy energetického sektoru v ČR

Stručný exkurz do historického vývoje energetické legislativy a jejích základních milníků dobře
ilustruje aktuální nezbytnost nové právní úpravy a pomáhá porozumět celkovému kontextu, ze
kterého se aktuální česká energetická legislativa vyvinula. Níže uvedené historické milníky
naznačují postupný vývoj energetické legislativy ČR.
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V minulosti byla právní úprava jednotlivých energetických odvětví upravena ve zvláštních
zákonech, které samostatně tato odvětví regulovaly.
1957
Z důvodu znárodnění klíčových průmyslových odvětví byly vytvořeny podmínky k nové etapě
rozvoje elektroenergetického odvětví v ČSR, která nemohla navazovat na v té době platný
první samostatný právní předpis v oblasti elektrifikace v podobě zákona č. 438/1919 Sb.,
o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace. Musela tedy být přijata nová právní
úprava, což představoval zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
(elektrisační zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1958 a spolu s prováděcími předpisy
platil až do konce roku 1994.
1960
V daném roce byl přijat zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů
(plynárenský zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1961. Plynárenský zákon zrušil
prvorepublikový zákon č. 177/1934 Sb., o plynárenských podnicích požívajících výhod.
Plynárenský zákon spolu s prováděcími předpisy platil do konce roku 1994.
1987
V daném roce byl přijat první zákon v oblasti teplárenství č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu
a spotřebě tepla, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1988. Daný předpis zrušil předchozí právní
úpravu obsaženou ve vyhlášce Ústřední správy energetiky č. 38/1963 Sb., o zřizování
a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla. Zákon upravoval podmínky pro výrobu,
rozvod a spotřebu tepla, které slouží pro vytápění, klimatizování, přípravu teplé užitkové vody
a pro technologické účely. Daný zákon spolu s prováděcími předpisy platil rovněž do konce
roku 1994.
1992
Usnesením vlády č. 112 byla dne 19. února 1992 schválena první Energetická politika ČR jako
politika transformace palivoenergetického hospodářství. Hlavními strategickými cíli této politiky
bylo stanovení základní koncepce dlouhodobého rozvoje energetického průmyslu a vytvoření
legislativního prostředí, které by motivovalo výrobce i distributory k ekologicky šetrnému
chování. Z Energetické politiky ČR také jednoznačně vyplývala snaha o přiblížení národního
hospodářství, včetně energetického sektoru k úrovni vyspělých průmyslových států.
1994
Dalším zásadním milníkem v energetické legislativě bylo přijetí zákona č. 222/1994 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní
energetické inspekci. Tento zákon již zahrnoval právní úpravu pro tři energetická odvětví –
elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství, která byla do té doby regulována samostatnými
právními předpisy.
2000
Dne 29. prosince 2000 byl vydán EZ, tedy základní právní předpis upravující dodnes
energetický sektor v ČR. Jde o základní a doposud účinnou právní normu v oblasti energetiky,
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která upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v odvětvích
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Jedná se o implementační předpis, do kterého
jsou transponována jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z legislativy EU v sektoru
energetiky.
Ve stejném roce byl přijat i zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon
o hospodaření energií“), účinný od 1. 1. 2001, který mimo jiné stanovuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osob a orgánů státní správy týkající se hospodaření energií.
Tento zákon zakotvil a do dnešního dne stanoví pravidla pro tvorbu Státní energetické
koncepce (dále jen „SEK“), Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu
úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Ve svém aktuálním znění
zapracovává celou řadu příslušných předpisů EU, které mají primárně za cíl zvýšení
hospodárnosti užití energie. V současné době upravuje také požadavky na účinnost užití
energie a energetickou náročnost budov.
V roce 2000 byla rovněž schválena Státní energetická politika ČR (usnesení vlády č. 50 ze
dne 12. ledna 2000), která je považována za první detailní strategický a koncepční dokument
s jasně definovanými cíli v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského
a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí i způsoby k jejich dosažení.
2004
1. května 2004 vstoupila ČR do EU, což vedlo k potřebě promítnout zásady směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou do české legislativy.
Důsledkem byl vznik zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zrušen zákonem č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů s účinností k 1. lednu 2013
(dále jen „zákon o POZE“).
V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo i k novelizaci EZ, a to zákonem č. 670/2004 Sb.,
(účinnost od 30. prosince 2004). Tímto zákonem proběhla transpozice směrnic tzv. druhého
liberalizačního balíčku - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o
zrušení směrnice 98/30/ES. Dále proběhla adaptace na nařízení Evropského parlamentu
a Rady 1228/2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie,
které mělo zásadní vliv na rozvoj přeshraničního obchodu s elektřinou v EU.
2009
Změny v EZ vyvolala rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Cílem přijímaných
změn bylo zvýšit energetickou účinnost užívání energie u konečného spotřebitele, podporovat
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a řídit poptávku po energii. Na základě těchto směrnic
byla připravena novela EZ, která byla přijata 4. června 2009 pod číslem 158/2009 Sb., a která
nabyla účinnosti 4. července téhož roku. Novela obsahovala transpozici ustanovení uvedené
směrnice. Touto novelou došlo např. k rozšíření činnosti operátora trhu s elektřinou do sektoru
plynárenství a změně na operátora trhu.
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2011
Dalším významným zákonem, kterým byl novelizován EZ, je zákon č. 211/2011 Sb., účinný od
18. srpna 2011. Tímto zákonem proběhla transpozice směrnic a adaptace na nařízení z třetího
liberalizačního balíčku, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, adaptace na nařízení Evropského parlamentu
a Rady 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních
orgánů, adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady 714/2009 o podmínkách
přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a nařízení Evropského parlamentu
a Rady 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Zákon
přesunul celou problematiku kontroly plnění práv a povinností vyplývajících z EZ do
působnosti Energetického regulačního úřadu (dále též „ERÚ“). Jednalo se především o výkon
kontroly nad dodržováním povinností stanovených EZ v odvětvích elektroenergetiky,
plynárenství a teplárenství, kontrolu povinností stanovených zákonem o cenách
v energetických odvětvích a výkon dozorové činnosti nad dodržováním vybraných ustanovení
zákona o ochraně spotřebitele. Došlo také k rozšíření pravomoci ERÚ v oblasti dozoru nad
fungováním trhu s elektřinou a plynem a při ochraně práv zákazníků při sjednávání smluv
o podmínkách dodávky.
2012
Významným milníkem bylo přijetí zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů (nahradil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů), který novelizoval EZ a touto
novelizací zavedl nové činnosti operátora trhu v oblasti vyplácení podpory podporovaným
zdrojům energie. Tímto zákonem byly též v souvislosti s vyplácením podpory obnovitelných
zdrojů energie stanoveny povinnosti povinně vykupujícím z obnovitelných zdrojů a upraveny
role provozovatelů distribučních soustav.
2015
V roce 2015 byl přijat zákon č. 131/2015 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován EZ. Touto
novelou, která nabyla účinnost dne 1. ledna 2016, došlo k transpozici směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES
a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, adaptaci na nařízení Evropského
parlamentu a Rady 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií,
úpravě dle nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách
k jejich obhospodařování, úpravám souvisejícím s implementací nového občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích, upřesnění vztahů mezi účastníky trhu
s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti
práv a povinností. Dále tímto zákonem došlo ke změně řízení ERÚ, který od 1. srpna 2017 řídí
pětičlenná Rada Energetického regulačního úřadu.
2020
V březnu 2020 schválila vláda ČR návrh novely EZ, který je reakcí na formální upozornění EK
ohledně nedostatečné transpozice některých ustanovení směrnic třetího liberalizačního
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balíčku. Jde především o zajištění nezávislosti ERÚ při schvalování desetiletých plánů rozvoje
přenosové a přepravní soustavy, výhradní oprávnění ERÚ mimosoudně urovnávat spory
a možnost regulovaných subjektů podávat námitky při projednávaní metodiky cenové
regulace. Nadto novela zavádí nová práva a povinností v souvislosti s činností
zprostředkovatele v energetických odvětvích, zakotvuje obsah metodiky cenové regulace,
upravuje způsob řízení ERÚ, práva spotřebitelů a některé další otázky. Návrh zákona v tuto
chvíli (1. pol. 2020) prochází legislativním procesem v Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 799.

C.

Skutečnosti ovlivňující právní úpravu energetického sektoru

Níže jsou představeny základní skutečnosti, které mají vliv na právní úpravu energetického
sektoru a které byly brány v úvahu při přípravě tohoto věcného záměru NEZ a je žádoucí je
promítnout do nové právní úpravy v podobě NEZ.

C.1.

Klimaticko-energetické cíle

Klíčovým mezinárodním dokumentem v boji proti změně klimatu je Rámcová úmluva OSN
o změně klimatu (dále jen „Úmluva“), která byla přijata na Konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. Klimatickou změnou se dle Úmluvy rozumí
„taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení
globální atmosféry a která je vedle přirozené variability klimatu pozorována za srovnatelný
časový úsek“.
V prosinci roku 1997 na Úmluvu navázal tzv. Kjótský protokol, který byl přijat v rámci třetí
Konference smluvních stran Úmluvy. Protokol představuje jeden z hlavních mezinárodních
právních nástrojů boje proti změně klimatu. V platnost vstoupil v únoru 2005.
Pro účely plnění vytyčeného cíle byly zavedeny tři flexibilní mechanismy. Z pohledu energetiky
je nejzásadnější první mechanismus - obchod s emisními povolenkami (dále jen „EU ETS“).
V roce 2015 byla na 21. Konferenci smluvních stran Úmluvy v Paříži přijata Pařížská dohoda,
která od roku 2020 nahradí Kjótský protokol. Tato dohoda je prvním univerzálně závazným
dokumentem týkajícím se klimatu, jehož dlouhodobým cílem je udržení nárůstu průměrné
globální teploty pod 2 °C v porovnání s předindustriálním obdobím, přičemž státy mají
primárně usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. ČR ratifikovala Pařížskou
dohodu dne 4. listopadu 2017. ČR si jako členský stát EU společně s ostatními členskými státy
stanovila cíl do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990.
V roce 2009 EU přijala tzv. klimaticko – energetický balíček, tedy soubor legislativních
předpisů, jež mají vést k naplnění cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2020.
Cíl, který se týká změny klimatu a energetické udržitelnosti, byl převeden do podoby hesla „
20 – 20 – 20 “, za nímž se skrývá snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku
1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 %
a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %.
Pro ČR se dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic
2001/77/ES a 2003/30/ES stal závazným cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě energie ve výši 13 % v roce 2020. Tento cíl se podařilo splnit již v roce 2013.
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EK na konci listopadu 2016 zveřejnila své představy o tom, jak má v budoucnu fungovat
evropský energetický systém ovlivněný rostoucím podílem obnovitelných zdrojů a snahou
o odklon od spalování fosilních paliv, a to v podobě osmi legislativních aktů tvořících Zimní
balíček.
ČR se v prosinci 2019 na úrovni Evropské rady přihlásila k cíli dosažení emisní neutrality do
roku 2050. V rámci sdělení Evropské komise k Zelené dohodě pro Evropu (dále jen „EGD“) je
uvedeno, že EK připraví ve druhé polovině roku 2020 plán odpovědného navýšení redukčního
cíle pro rok 2030 nejméně na 50 % a až směrem k 55 % v porovnání s rokem 1990. Do června
2021 pak EK provede přezkum a případně reviduje všechny relevantní nástroje evropské
klimatické politiky, jak jsou stručně popsány výše.
Závazky vyplývající ze Zimního balíčku a týkající se klimaticko – energetických cílů:


Emise skleníkových plynů

Cíl snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990 zůstal v rámci Zimního balíčku
nezměněn. ČR se zavázala snížit emise v sektorech mimo EU ETS o 14 % ve srovnání
s rokem 2005.


Obnovitelné zdroje

V rámci Směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, a s
ohledem na Pařížskou dohodu v souladu s jejími požadavky na snižování emisí skleníkových
plynů (zejm. čl. 6 Pařížské dohody), došlo k navýšení cíle na 32 % spotřebované energie
z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Tento cíl bude v roce 2023 EK přezkoumán a případně
navýšen. ČR plánuje dosažení podílu OZE na hrubé konečné spotřebě do roku 2030 na úrovni
22,0 %, což představuje nárůst o 9,0 procentního bodu v porovnání s vnitrostátním cílem na
úrovni 13 % pro rok 2020.


Energetická účinnost

Na základě principu „Energy efficiency first“ byla novelizována směrnice EP a Rady
2012/27/EU o energetické účinnosti směrnicí EP a Rady 2018/2002 ze dne 21. prosince 2018
(dále jen „EED“). Došlo ke zvýšení závazku EU energetické účinnosti EU z 27 % na 32, 5 %
do roku 2030, což implicitně znamená zvýšení ambicí členských států při realizaci jejich
příspěvku k tomuto cíli, a zvýšení závazku podle článku 7, který stanovuje členským státům
povinnost dosáhnout do roku 2030 kumulativních úspor v konečném využití energie v období
od roku 2021 do roku 2030, které odpovídá každoročnímu snížení ve výši 0,8 %.
Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen v prosinci 2019 v Evropském
parlamentu představila komplexní klimaticko - energetický plán zvaný Zelená dohoda pro
Evropu. Jeho hlavním cílem je, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním
kontinentem na světě.
Dne 4. března 2020 EK představila návrh klimatického zákona, který stanoví závazný cíl EU
být do roku 2050 klimaticky neutrální. Do září 2020 bude EK revidovat své klimatické cíle do
roku 2030 a stanoví nový cíl v rozmezí 50 – 55 % snížení emisí ve srovnání s rokem 1990.
V důsledku revize cílů by měl probíhat přezkum současných předpisů EU, jenž slouží
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k dosažení klimatických cílů a případně by pak do června 2021 měl být předložen návrh na
jejich úpravu.

C.2.

Energetická bezpečnost

Koncept energetické bezpečnosti se přestává koncentrovat pouze na snahu států o zajištění
stabilních a cenově dostupných dodávek energetických surovin pro své občany. Do popředí
se dostávají i otázky spojené s ochranou klimatu a další související environmentální
a socioekonomické aspekty.
Zajištění energetické bezpečnosti je věnována i značná pozornost v rámci EU. Dle dostupných
statistik Eurostat je EU závislá na dovozu energetických surovin z 53 %, přičemž 6 členských
států je ze 100 % závislých na dodávkách plynu z jedné země, a to z Ruské federace.
Energetická politika EU má za cíl na poli energetické bezpečnosti dosáhnout toho, že bude
vytvořen jednotný trh, který by měl přispět k diverzifikaci zdrojů, dodavatelů i tras, zajišťujících
dodávky energetických zdrojů na území členských států EU.
Požadavek na fyzickou dostupnost energetických zdrojů je považován za základ konceptu
energetické bezpečnosti. S fyzickou dostupností, tedy zajištěním dostatečných energetických
zdrojů, dále souvisí požadavek na nezávislost (ve smyslu energetické soběstačnosti)
a diverzifikaci energetických zdrojů.
Podle platné Bezpečnostní strategie České republiky je energetická bezpečnost základním
bezpečnostním zájmem druhé úrovně, tedy tzv. strategickým bezpečnostním zájmem.
Na první úrovni významu pro Českou republiku jsou však podle této strategie tzv. životní zájmy,
a to „zajištění suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti České republiky, zachování
všech náležitostí demokratického právního státu včetně záruky a ochrany základních lidských
práv a svobod obyvatel“. Proto se i v tomto návrhu věcného záměru energetického zákona
vychází z platné Bezpečnostní strategie České republiky a respektuje se, že energetická
bezpečnost nemá vyšší význam, než výše uvedené životní bezpečnostní zájmy České
republiky. Tyto zájmy se mohou někdy doplňovat, někdy naopak rozcházet. V každém případě
jsou životní bezpečnostní zájmy v politice státu vždy nadřazeny bezpečnostním zájmům
strategickým, včetně právě zájmu na energetické bezpečnosti. Tuto hierarchii je třeba
dodržovat zejména v současné době, kdy různá geopolitická rizika mohou tyto zájmy někdy
stavět i proti sobě.

C.3.

Energetická unie

Dne 25. února 2015 byla zveřejněna Rámcová strategie k vytvoření energetické unie, která si
klade za cíl zajištění bezpečných dodávek energie, udržitelnost a konkurenceschopnost
vnitřního trhu s energií. Navrhuje opatření v pěti hlavních dimenzích:


energetická bezpečnost;



dotvoření vnitřního trhu s energií;



energetická účinnost;



dekarbonizace;



výzkum, inovace a konkurenceschopnost.
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Myšlenka energetické unie souvisí se snahou EU o zvýšení konkurenceschopnosti dodávek
a snížení výdajů na dovoz energie. Energetická unie má dále představovat vhodný nástroj EU
k naplnění klimaticko-energetických závazků. V rámci snahy o vytvoření energetické unie si
pak EU klade za cíl modernizaci stárnoucí energetické infrastruktury, integraci svých trhů
s energií a zajištění koordinace vnitrostátních cen energií.
Součástí Zimního balíčku je mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999
o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Toto nařízení stanovuje nezbytný právní
základ pro spolehlivou, inkluzivní, nákladově efektivní, transparentní a předvídatelnou správu
energetické unie a opatření v oblasti klimatu zajišťující splnění cílů a úkolů energetické unie
do roku 2030 a dlouhodobých cílů a úkolů energetické unie v souladu s Pařížskou dohodou.

C.4.

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu

Na základě požadavků vyplývajících z čl. 3 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, které vstoupilo
v platnost 24. prosince 2018, má ČR povinnost vytvořit a následně pravidelně aktualizovat
vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu (dále také jen „Národní klimatickoenergetický plán“ nebo „NKEP“), který obsahuje cíle, politiky a opatření ve všech pěti
dimenzích energetické unie na období let 2021 - 2030 s výhledem do roku 2050.
NKEP sestavují všechny členské státy EU. Národní klimaticko-energetické plány jsou
nástrojem, který má EU pomoci harmonizovaně dosáhnout stanovených klimatických
a energetických cílů. Členský stát má povinnost popsat, jak přispěje k plnění těchto cílů a jaké
nástroje k tomu využije. Plány jsou vypracovávány na desetileté období a pokrývají všech pět
dimenzí energetické unie. Členské státy mají povinnost každé dva roky publikovat zprávu
o plnění svých plánů dle NKEP.
Stěžejní částí NKEP je stanovení příspěvku ČR ke klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti
snižování emisí, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické
účinnosti. NKEP vychází ze dvou strategických dokumentů, a to SEK ČR, jejíž poslední
aktualizace byla schválena v roce 2015 a Politiky ochrany klimatu v ČR schválené v roce 2017
(viz k tomu dále).
Ve finální verzi NKEP se ČR přihlásila v rámci dekarbonizace snížit celkové emise
skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005, což odpovídá snížení
emisí o 44 milionů tun CO2ekv. Dalším závazkem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na
konečné spotřebě energie do roku 2030 na 22 %, což je nárůst o 9 % v porovnání s cílem
stanoveným do roku 2020. V rámci energetické účinnosti si ČR nastavila cíl konečné spotřeby
energie na úroveň 990 PJ. Nastavení specifického cíle týkajícího se vnitřního trhu s energií,
respektive interkonektivity elektrizační soustavy, nebylo potřeba. Cíl 30 % interkonektivity do
roku 2030 ČR dlouhodobě splňuje, dokonce se pohybuje vysoko nad stanovenou úrovní
(téměř 30 % propojení oproti 15 % požadavku pro ČR). V oblastech energetické bezpečnosti
a výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti nebyly stanoveny specifické kvantifikovatelné
cíle.
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C.5.

Státní energetická koncepce

SEK je vrcholovým strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle ČR v energetickém sektoru
v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního
prostředí.
SEK a pravidla pro její zpracování jsou zakotveny v § 3 zákonu o hospodaření energií. SEK je
přijímána na období dvaceti pěti let a je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání
s energií. Zpracovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Aktuálně platná SEK, byla schválena vládou dne 16. května 2015 a má horizont do roku 2040.
V současné době je v souladu se zákonem o hospodaření energií připravováno vyhodnocení
naplňování SEK, které bude předloženo vládě ČR.
Hlavním posláním SEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou
dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné
a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně je jejím cílem zabezpečit
nepřerušované dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování
nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva. V neposlední řadě je jejím cílem také
zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, efektivní státní správu a dostatečnou
a bezpečnou energetickou infrastrukturu.

C.6.

Politika ochrany klimatu v ČR

Politika ochrany klimatu v ČR byla zpracována Ministerstvem životního prostředí na období
2017 až 2030 s výhledem do roku 2050. Byla schválena usnesením vlády č. 207 dne 22.
března 2017. Doplňuje další související dokumenty, mimo jiné i SEK, a je v souladu se
závazky vyplývajícími z členství v EU. Hlavními cíli Politiky je snížení emisí ČR do roku 2020
alespoň o 32 Mt Co2ekv. v porovnání s rokem 2005 a snížení emisí do roku 2030 alespoň o 44
Mt Co2ekv. v porovnání s rokem 2005. Konkrétní opatření k jejich dosažení jsou definována
pro následující oblasti: průmysl, energetika, konečná spotřeba energie, doprava, zemědělství
a lesnictví, odpady a výzkum a vývoj. V rámci jednotlivých oblastí je popsána míra podílu na
celkovém objemu emisí vypuštěných v ČR a budoucí vývojové trendy. Součástí jsou i nástroje
vhodné k efektivní a účinné politice směřující k nízkoemisní ekonomice do roku 2050, včetně
ohledu na ekonomicky využitelný potenciál.

C.7.

Národní akční plán pro chytré sítě

Národní akční plán pro chytré sítě (dále jen „NAP SG“) je koncepčním dokumentem, který
reaguje na očekávaný rozvoj výroby elektřiny z intermitentních zdrojů a nárůst počtu malých
zdrojů připojených do distribuční sítě. V důsledku těchto změn se zajištění spolehlivého
provozu elektrizační soustavy neobejde bez zavedení inteligentních sítí. NAP SG zpracovává
Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě úkolu uvedeného v Aktualizované SEK z roku
2015.
NAP SG pro období 2015 – 2020 s výhledem do roku 2040 byl schválen usnesením vlády č.
149 dne 4. března 2015. Zavedení chytrých sítí rozdělil do 4 etap, od analytické fáze až po
vyhodnocení realizace, přičemž kompletní realizace chytrých sítí (tzv. „smart grids“) by měla
být dokončena do roku 2030. Aktuálně platný Národní akční plán pro chytré sítě 2019-2030
byl schválen vládou dne 16. září 2019. Je orientovaný více na realizační fázi, zohledňuje rozvoj
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digitalizace a automatizace a navazuje na výsledky opatření zavedených v minulosti. Výstupy
z realizací jednotlivých projektů by měly sloužit mj. jako podklady pro přípravu nové legislativy
regulující energetický sektor. Data a závěry analýz z některých opatření byly rovněž využity
jako podklad pro přípravu tohoto věcného záměru a bude s nimi pracováno rovněž v rámci
přípravy paragrafového znění NEZ.
Hlavní cíle aktualizovaného NAP SG jsou následující:
1. Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci decentralizovaných, zejména obnovitelných
zdrojů elektřiny, akumulace a elektromobility v souladu s požadavky NKEP a jejich
zapojení do koordinace a řízení energetické soustavy.
2. Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické
účinnosti spotřeby energie a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou.
3. Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Zajistit jak nižší
míru přerušení dodávek a vyšší kvalitu dodávané elektřiny definovanou zejména
stabilitou frekvence a napětí, tak i vysokou míru schopnosti obnovy dodávky
po výpadku a odolnost energetických sítí vůči vnějším podmínkám (terorismus,
klimatické jevy a kybernetická bezpečnost).

D.

Východiska aktuálně platné právní úpravy v ČR

Aktuálně platná právní úprava pro sektor energetiky představuje vlastní české energetické
právo. Jedná se o soubor právních norem, které stanoví práva a povinnosti všech subjektů,
které se v sektoru energetiky pohybují, včetně závazných podmínek pro fungování celého
sektoru. Do odvětví energetického práva se stále více promítají i environmentální aspekty,
které kladou důraz zejména na zachování udržitelného rozvoje. České energetické právo je
v právním řádu roztříštěno do různých právních předpisů. Tyto předpisy se ve většině případů
věnují specifické oblasti konkrétního primárního energetického zdroje (např. zákon č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů)
nebo oblasti finálního využité energie (např. zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů), nebo se týkají specifické činnosti nebo opatření, které je v dané době považováno
za žádoucí z hlediska aktuální energetické politiky státu (např. zákon o POZE či návrh zákona
o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č.
165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní
tisk 966). Pro sektor energetiky je stěžejním právním předpisem EZ.
Právní úprava organizace a fungování trhu s energiemi je předmětem podzákonných právních
předpisů, zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „Pravidla
trhu s elektřinou“) a vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále jen „Pravidla
trhu s plynem“). Právní význam mají i další dokumenty, jakou jsou obchodní podmínky
operátora trhu, pravidla a řády provozovatelů energetických soustav, které podléhají schválení
ERÚ.
EZ přijatý v roce 2000 nastavil ucelený právní rámec pro podnikání v energetice a současně
v souvislosti se vstupem ČR do EU zajistil harmonizaci české legislativy s legislativou EU
určenou pro energetický sektor (zejména první liberalizační balíček). Postupné novelizace EZ
(celkem dvacet šest) právně ukotvily kontinuálně probíhající strukturální změny energetického
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sektoru, jejichž účelem byla jeho celková liberalizace, za účelem otevření relevantních trhů
konkurenci. Došlo tak zejména k plnému otevření trhu s elektřinou (od 1. ledna 2006) a plynem
(od 1. ledna 2007), k oddělení provozovatelů soustav (unbundling) od jiných licencovaných
činností, ke zřízení ERÚ jako nezávislého regulátora v energetických odvětvích a k založení
operátora trhu jako účastníka trhu vykonávajícího specifické činnosti na trhu s elektřinou
a plynem. Ruku v ruce s liberalizací energetického sektoru byla postupně posilována i ochrana
konečných zákazníků (spotřebitelů).
EZ je smíšené povahy, když obsahuje jak normy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. K právě
uvedenému se ve své rozhodovací praxi několikrát vyjadřoval i Nejvyšší správní soud, který
například v rozsudku sp. zn. 7 As 58/2003 ze dne 14. října 2004 konstatoval, že:
„Energetický zákon není předpisem obsahujícím výlučně veřejnoprávní normy. Předmětem
úpravy energetického zákona jsou totiž podmínky podnikání, výkonu státní správy a regulace
v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož
i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené (§ 1 energetického zákona).
Jinými slovy, zákon obsahuje normy jak veřejnoprávní (výkon státní správy), tak
i soukromoprávní povahy (podmínky podnikání). Rozhodujícím kritériem pro rozlišení, o jaký
vztah se jedná, je metoda úpravy, tedy zda jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti (jimiž
jsou vztahy mezi držiteli licencí a jejich zákazníky), nebo o vztahy ryze vrchnostenského
charakteru, kam patří např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí.”
EZ je založen na následujících principech, z nichž převážná většina odpovídá jednotným
principům platným v EU pro energetický sektor. Jedná se zejména o následující principy:


podnikání v elektroenergetice, plynárenství i teplárenství je možné pouze na základě
licence udělované ERÚ;



přístup třetích stran k elektroenergetickým a plynárenským sítím se uskutečňuje na
principu regulovaného přístupu, kdy ceny jsou regulovány a vyhlašovány regulačním
orgánem předem;



existuje samostatný nezávislý regulátor pro energetická odvětví - ERÚ, jehož činnosti
nemohou být ovlivňovány vládou, Parlamentem ani dalšími subjekty, nezávislost je
posílena systémem financování tohoto úřadu;



trh s elektřinou v ČR je plně otevřen pro všechny zákazníky od 1. ledna 2006;



trh s plynem v ČR je plně otevřen pro všechny zákazníky od 1. ledna 2007;



přístup třetích stran k energetickým sítím a zásobníkům plynu je pro všechny účastníky
trhu s elektřinou nebo s plynem zaručen za stejných podmínek;



opatření přijímaná
v elektroenergetice,
stanovená;



existuje způsob řešení sporů mezi držiteli licencí podle EZ a mezi dalšími účastníky
trhu s elektřinou a s plynem;

za mimořádných provozních stavů - za stavů nouze
plynárenství a teplárenství jsou transparentní a předem
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existuje univerzální služba formou dodavatele poslední instance pro ochranu
zákazníků v případech dodávky elektřiny nebo plynu, kdy zákazníkem sjednaný
dodavatel ztratí schopnost plnit své závazky;



vznikl energetický regulační fond na krytí prokazatelné ztráty v oblasti teplárenství;



existuje operátor trhu, který provozuje organizované trhy s elektřinou a plynem,
zúčtovává odchylky, a vykonává další činnosti na trhu s elektřinou, trhu s plynem, v
oblasti podpory výroby energie z podporovaných zdrojů energie a v oblasti
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů;



zavedení institutu činností nad rámec licence jako ochrana zákazníků ve všech
sektorech energetiky.

Seznam dotčených právních předpisů

E.

Uvedený seznam právních předpisů má za cíl v přehledné formě představit, jaké právní
předpisy (zákony, prováděcí právní předpisy, směrnice a nařízení) mohou být NEZ dotčeny
nebo které musí být brány v potaz při přípravě NEZ.

E.1.

Zákony



zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů;



zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů;



zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.



zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní baňské správě, ve
znění pozdějších předpisů;



zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů;
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů;



zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty;



zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů;



zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících
zákonů



návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice
(sněmovní tisk 966).

E.2.

Prováděcí právní předpisy



vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických
odvětvích;



vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě;



vyhláška č. 8/2016 Sb.,
v energetických odvětvích;



vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou;



vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při
společném měření odebraného množství tepelné energie;



nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů
energie;



nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického
regulačního úřadu;



vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem;



vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví;



vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za
činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství;



vyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen
v plynárenství;



vyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen
v elektroenergetice a teplárenství;

o podrobnostech udělování licencí pro

podnikání
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vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení
a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí
a podmínkách pro posuzování těchto žádostí;



vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny;



vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání
údajů pro dispečerské řízení;



vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění
bezpečnostního standardu dodávky plynu;



vyhláška č. 30/2012 Sb., o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného
ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní
soustavy;



vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování,
neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu;



vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo
neoprávněné distribuci elektřiny;



vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně
vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla
provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství;



vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování
přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele
přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele
podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu;



vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových
náležitostech havarijního plánu;



vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání
údajů pro dispečerské řízení;



vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů
v plynárenství operátorovi trhu;



vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického
o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence;



vyhláška č. 545/2006 Sb.,
v plynárenství;



vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence
neoprávněným odběrem tepla;

o kvalitě

dodávek

plynu

a souvisejících

zákona
služeb
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vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice;



vyhláška č. 225/2001 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup
při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství;



vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního
plynu;



vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního pojištění;



vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu
teplé vody pro dům.

E.3.

Právní předpisy EU



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (částečná transpozice);



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018,
kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (částečná transpozice);



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU;



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



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



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o
vnitřním trhu s elektřinou;



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;



nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení
(ES) č. 1775/2005;



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o
integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií;



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;
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013,
kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje
rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES)
č. 715/2009;



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva;



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou
se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů;



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016
o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních
systémů v Unii;



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;



směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o
průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění);



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410, kterou se mění směrnice
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a
investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814;



nařízení 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);



směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti;



nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým
se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů;



soubor síťových kodexů a rámcových pokynů vydávaných formou nařízení EU (viz i str.
13 - 14 věcného záměru NEZ).

1.2. Popis probíhajících změn v energetice
Změny v energetickém sektoru jsou do velké míry spojeny s vývojovými trendy v oblasti
ochrany klimatu. EU se snaží získat roli světového lídra v prosazování čistší energie
a udržitelného hospodářského růstu, což dokládá neustálým navyšováním svých klimatickoenergetických závazků. Cílem EU je stát se klimaticky neutrální ekonomikou do roku 2050.
Tento cíl je jádrem EGD představené EK na konci roku 2019 a je i v souladu se závazkem EU
k celosvětovým opatřením v oblasti klimatu podle Pařížské dohody. V listopadu 2018 EK
zveřejnila dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné
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a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Vize pokrývá téměř všechny politiky EU,
včetně energetiky a je v souladu s cílem Pařížské dohody udržet nárůst globální teploty
výrazně pod 2° C a usilovat o jeho udržení na 1,5° C.
Dá se očekávat, že současné změny vyplývající ze Zimního balíčku budou v budoucnu dále
umocněny v důsledku avizované EGD. Již v současné době dochází k turbulentnímu rozvoji
technologií využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Tyto technologie se stávají
dostupnější pro běžné obyvatelstvo a centralizovaná struktura energetického sektoru se tak
postupně začíná rozvolňovat. Požadavky tlačí i na změnu národních energetických mixů, což
v některých případech bude znamenat výraznou proměnu energetického trhu. ČR je nejvíce
závislá na fosilních zdrojích energie a přesun směrem k čistší energii bude vyžadovat adaptaci
nejen energetických zařízení, ale také účastníků energetického trhu.
Zveřejněná strategická vize z roku 2018 mimo jiné předpokládá změnu struktury skladby paliv
v hrubé domácí spotřebě energie, což je ilustrováno na následujícím grafu.
Graf č. 1: Skladba paliv v hrubé domácí spotřebě energie

Zdroj: Evropská komise

Z jednotlivých scénářů vyplývá, že pro dosažení cílů snížení emisí skleníkových plynů v EU
o 80–95 % v roce 2050 vůči roku 1990 dojde k následující transformaci energetického sektoru:
1. Snižování spotřeby energií v EU o 0,6 % - 1,3 % ročně.
2. Zbylá dekarbonizace proběhne díky zásadní elektrifikaci spotřeby za předpokladu
prakticky bezemisní výroby elektřiny.

A.

Očekávané trendy v energetice ČR

Energetický mix ČR je stále založen do velké míry na fosilních palivech. Energetickým zdrojem
s největším podílem je uhlí, které je využíváno především v sektoru transformace, tedy při
výrobě elektřiny a tepla. Dalším významným fosilním palivem jsou ropné produkty. Spotřeba
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energie v dopravě pak v posledních letech poměrně výrazně roste, což způsobuje, že i přes
významnější roli alternativních paliv nedochází k poklesu využití ropných produktů.
V energetickém mixu je patrný postupný nárůst obnovitelných zdrojů energie. Graf č. 22
ukazuje sumární shrnutí relací mezi produkcí, primárními energetickými zdroji a konečnou
spotřebu se zobrazením palivového respektive sektorového složení.

Graf č. 3 zobrazuje relativní složení energetického mixu a vývoj mezi roky 2010 a 2018.
Graf č. 4 pak uvádí strategické koridory Státní energetické koncepce a hlavní trendy u
základních paliv.
Graf č. 2: Srovnání produkce, primárních energ. zdrojů a konečné spotřeby v roce 2018 (v
PJ)
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Zdroj: Souhrnná energetická bilance České republiky (únor 2020)

Graf č. 3: Srovnání energetického mixu (prim. ener. zdrojů) v roce 2010 (vnitřní) a 2018
(vnější)
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Graf č. 4: Relativní složení primárních energetických zdrojů v roce 2018 ve srovnání
s cílovými koridory
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Zdroj: Souhrnná energetická bilance České republiky (únor 2020) a Státní energetická koncepce ČR
(2015)

Graf č. 5 uvádí očekávaný vývoj energetického mixu dle Vnitrostátního plánu ČR. Je patrný
postupný pokles využití uhlí, který může být v důsledku environmetální politiky (cena emisní
povolenky, požadavky na ekologizaci atd.) ještě rychlejší a jeho náhradu bezemisními zdroji
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energie, tedy obnovitelnými a jadernými zdroji energie. Diskutabilní je další role zemního
plynu, který je vnímán jako přechodové palivo, jehož využití bude muset být také postupně
utlumeno, dá se předpokládat, že bude docházet mimo jiné k částečné náhradě zemního plynu
plyny obnovitelnými nebo syntetickými. V oblasti dopravy existuje snaha o rozvoj alternativní
dopravy, úspěšnost závisí mimo jiné na schopnosti zamezit dalšímu růstu spotřeby v tomto
sektoru.
Graf č. 5: Očekávaný vývoj skladby zdrojů energie na úrovni primárních energetických zdrojů
2 500
2 000

PJ

1 500
1 000
500
0

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

-500

Uhlí
Zemní plyn
Komunální odpad
Elektřina

Technologické plyny
Obnovitelné zdroje
Jaderné elektrárny

Ropa a ropné produkty
Průmyslový odpad
Teplo

Zdroj: Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu

Graf č.6 uvádí relativní zastoupení paliv při výrobě elektrické energie. Je patrné, že i přes
postupný pokles role uhlí, toto palivo stále tvoří cca 47 %. Chyba! Chybný odkaz na záložku.7
zobrazuje očekávaný vývoj hrubé výbory elektřiny a její spotřeby.
Graf č. zobrazuje očekávaný vývoj hrubé výbory elektřiny a její spotřeby.
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Graf č. 6: Srovnání složení hrubé výroby elektřiny v roce 2010 (vnitřní) a 2018 (vnější)
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Zdroj: Souhrnná energetická bilance České republiky (únor 2020)

Chyba! Chybný odkaz na záložku.7 zobrazuje očekávaný vývoj hrubé výbory elektřiny a její
spotřeby.
Graf č. 7: Očekávaný vývoj hrubé výroby elektřiny a spotřeby elektřiny
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Zdroj: Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu

Graf č.8 uvádí relativní zastoupení paliv při výrobě tepla. Fosilní paliva (uhlí, zemní plyn,
technologické plyny) tvoří naprostou většinu zdrojů při výrobě tepla.

Graf č.9 pak zobrazuje očekávaný vývoj hrubé výroby tepla.
Graf č. 8: Srovnání složení hrubé výroby tepla v roce 2010 (vnitřní) a 2018 (vnější)
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Zdroj: Souhrnná energetická bilance České republiky (únor 2020)

Graf č. 9: Očekávaný vývoj hrubé výroby tepla
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Za hlavní očekávané trendy lze označit následující:













Dekarbonizace – požadavky na dekarbonizaci vyplývají nejenom z požadavků
energeticko-klimatické politiky EU, ale také z mezinárodních závazků (viz Graf č.10).
S trendem dekarbonizace souvisí cíle zvyšování podílu OZE. ČR si v tomto ohledu
stanovila cíl dosažení podílu 22 % OZE na hrubé konečné spotřebě do roku 2030 (viz Graf
č. 11). S trendem dekarbonizace také souvisí postupný pokles konvenčních výrobních
zdrojů, který je však samozřejmě také dán průměrným stářím výrobní základny (viz
Graf č. 22). Dostačenou náhradu výrobních aktiv a zajištění výrobní přiměřenosti lze
označit za jednu z největších výzev nadcházejícího období.
Decentralizace – tento trend souvisí mimo jiné z budoucího rozvoje obnovitelných zdrojů
energie, které většinou tvoří menší výrobní jednotky využitelné přímo v místě spotřeby.
Zvyšování energetické účinnosti – jednou z hlavních politik EU je zvyšování energetické
účinnosti, které je kupříkladu vtěleno do základního přístupu „energy efficiency first“ (viz
Graf č. 33).
Elektrifikace – jedním z důsledků dekarbonizace bude velmi pravděpodobně postupná
elektrifikace napříč jednotlivými sektory (viz

Graf č. 144). Je možné zmínit kupříkladu elektrifikaci dopravy skrze využití elektromobilů
(viz Graf č. 55); elektrifikaci sektoru vytápění a chlazení, nebo elektrifikaci sektoru
průmyslu. Elektrifikace bude také pravděpodobně nejvýznamnějším rysem propojování
sektorů (tzv. sektor couplingu).
Digitalizace – tento trend souvisí s obecným trendem digitalizace jednotlivých odvětví.
V odvětví energetiky se může jednat o chytré řízení provozu sítí, ale také o internet věcí
atd.
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Graf č. 10: Výsledky projekcí celkových emisí skleníkových plynů pro WEM scénář podle
jednotlivých sektorů
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Zdroj: Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu na základě výpočtů ČHMÚ

Graf č. 11: Historický podíl OZE a cílový rozvoj do roku 2030
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Graf č. 22: Vývoj instalovaného výkonu ES ČR pro stávající zdroje nad 10 MWe, vyjma OZE

Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040

Graf č. 33: Energetická intenzita tvorby HDP a HPH vzhledem ke konečné spotřebě
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Graf č. 14: Vývoj spotřeby elektřiny do roku 2040

Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040

Graf č. 55: Vývoj počtu elektromobilů s výhledem k roku 2030
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Zdroj: Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility

B.

Změny stávající struktury zdrojové základny

Ve snaze o dosažení klimaticko-energetických cílů vznikají tlaky na změnu stávající struktury
zdrojové základny směrem k většímu zastoupení energie z obnovitelných zdrojů. V červenci
2019 byla za tímto účelem na základě usnesení vlády zřízena tzv. Uhelná komise, jakožto
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poradní orgán vlády ČR. Hnědé uhlí tvoří až 45 % národního energetického mixu a komise je
pověřena vypracováním strategie na postupný odklon od tohoto fosilního zdroje. Finální
analýza uhelné komise by měla být zveřejněna do konce roku 2020 a jejím obsahem by kromě
harmonogramu odklonu měla být i kvantifikace nákladů a dopadů změny zdrojové základny
ČR na průmysl, strukturu hospodářství, energetiku, životní prostředí a sociální oblast, včetně
identifikace rizik a návrhů na jejich minimalizaci. V současné době je uvažováno o třech
scénářích útlumu využití uhlí mezi lety 2030 až 2050. Nejrychlejší z nich počítá s odklonem již
v roce 2035, nejpomalejší pak v roce 2050.

Nové činnosti a subjekty na trhu, nové role a jejich kumulace

C.

Ve srovnání se současným stavem nepochybně dojde k dalšímu významnému posunu
v kumulaci rolí fyzických a právnických osob. Zákazník tak může být v jednom okamžiku
i výrobcem, provozovatelem zařízení na ukládání energie, poskytovatelem flexibility
a současně dodávat elektřinu jinému zákazníkovi. Všechny tyto role pak může i nemusí činit
jako nepodnikající osoba nebo osoba podnikající.
Nové činnosti a subjekty
Zimní balíček zavádí nové činnosti a subjekty, které budou moci působit na energetickém trhu.
Jedná se o následující činnosti:


agregace;



ukládání energie;



poskytování flexibility.

Za nové subjekty jsou považováni:


nezávislý agregátor (integrovaný agregátor může již v současné době poskytovat
služby agregace za předpokladu, že se jedná o držitele licence na obchod s elektřinou
a tento obchodník s elektřinou 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);



provozovatel zařízení pro ukládání energie;



aktivní zákazník (samospotřebitel elektřiny z obnovitelných zdrojů je kategorií aktivního
zákazníka);



energetické společenství (tj. občanské energetické společenství podle směrnice
2019/944 a společenství pro OZE podle směrnice 2018/2001).

Propojování sektorů
Propojování sektorů (tzv. sector-coupling) je hybridní systém, jehož účelem je propojit
jednotlivé sektory energetiky. Propojení elektroenergetiky a plynu se označuje za technologii
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Power-to-Gas nebo Gas-to-Power, v závislosti na směru propojení, nebo elektroenergetiku
a teplárenství (Power to Heat).
Zavedením těchto modelů a technologií by postupně mělo dojít k nákladově efektivní integraci
vysokého instalovaného výkonu intermitentních obnovitelných zdrojů energie do
energetického systému, čímž by měla být zajištěna i vyšší míra flexibility, jinak ohrožená
volatilní produkcí elektřiny z těchto zdrojů (zejména z větrných a fotovoltaických elektráren).
Lze očekávat, že bude dále docházet k propojování jednotlivých (nejen energetických
sektorů), a to zejména z pohledu:


ukládání a přeměny energie;



vyššího zapojení flexibility na jednotlivých trzích;



řízení na úrovni distribuční soustavy;



dopravy – elektrifikace a plynofikace dopravy.

V tuto chvíli je téma propojování sektorů teprve na začátku diskusí jak na národní, tak i na
evropské úrovni. Je předmětem řady diskusí na půdě evropských institucí včetně EK. Za
účelem nastavení efektivních podmínek fungování propojených trhu je doporučováno využití
pilotních projektů. Takové projekty lze očekávat i v ČR, kde by rovněž umožnily nastavení
optimálního modelu.

Ostatní vlivy determinující probíhající změny v energetice

D.

Na model energetického trhu budou mít vliv zejména následující skutečnosti:


zavádění systémů inteligentního měření;



vytváření jednotného evropského trhu s elektřinou a trhu s plynem – propojování
evropského trhu (obchod s elektřinou, obchod s plynem, pravidla zajištění regulační
energie);



harmonizace pravidel fungování trhu prostřednictvím síťových kodexů a rámcových
pokynů v podobě nařízení EK (platí pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství);



zvyšující se možnosti zajištění tepla, kdy soustavy zásobování tepelnou energií již
zpravidla nepředstavují přirozený monopol, ale jen jednoho z možných poskytovatelů
tepla;



digitalizace a zjednodušení veškeré komunikace a možnost poskytovat vzdálená
řešení požadavků pro všechny dotčené subjekty;



sdílená ekonomika a její budoucí nastavení a pravidla;



ochrana klimatu.
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Důsledky probíhajících změn v energetice

E.


řádový nárůst „aktivních“ subjektů, které budou mít zájem aktivně působit a vykonávat
některou z činností v energetice, kdy ve většině případů bude docházet ke kumulaci
činností u jedné fyzické nebo právnické osoby;



řada subjektů nebude mít zájem, aby jeho činnost vykonávána v energetice
představovala podnikatelskou činnost – jejich cílem bude snížit své náklady na energie
a/nebo přispět ke zlepšení životního prostředí;



z toho plyne další rozvoj sdílené ekonomiky, který bude vyvíjet tlak na to, aby bylo
možné disponovat s vlastními přebytky energie a tyto dále poskytovat (darovat,
prodávat, směňovat) třetím stranám;



decentralizace, kdy řízení soustavy bude determinováno řízením většího počtu malých
decentralizovaných zdrojů a odezvou strany poptávky, s čímž souvisí i nutnost posílení
role automatizace;



tlak na digitalizaci procesů a postupů, zejména od aktivních zákazníků při uzavírání
smluv anebo jejich parametrů, tlak na jednoduchost a dálkový přistup u všech úkonů,
vždy však při zachování úrovně ochrany zákazníka.
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1.3. Nezbytnost nové právní úpravy ve vztahu k probíhajícím
změnám
Stávající právní úprava (viz kapitola 1.1) odpovídá centralizované podobě energetiky
s relativně malým počtem účastníků, kteří na energetickém trhu působí. EZ byl proto historicky
postaven na předpokladu, že vstup na trh s elektřinou, plynem a teplem je spojen s výkonem
podnikatelské činnosti.
Se změnami v energetickém sektoru (viz kapitola 1.2) bude nezbytné se vypořádat s mnohem
širším počtem subjektů, které budou mít na trhu zájem působit i s novými činnostmi, které
budou moci vykonávat. Právní úprava proto nemůže být rigidní a konzervovat tento stav, musí
umožnit efektivní zapojení pro všechny, kdo splní podmínky pro přístup na trh a zároveň zajistit
bezpečnost celého energetického sektoru. Vhodné řešení pro nalezení rovnováhy mezi
zajištěním energetické bezpečnosti, plněním klimatických cílů a zajištěním dostupných
a stabilních dodávek energie konečným zákazníkům musí splňovat následující východiska:
1. Zajistit maximální univerzálnost navrhovaných řešení


v současné době nelze jednoznačně specifikovat nové technologie a trendy, které
bude nutné obsáhnout v rámci NEZ. Nový systém právní úpravy energetiky proto
musí být maximálně otevřený, aby mohl pojmout i nové technologie bez nutnosti
změny zákona;



striktní vymezení jednotlivých rolí (jako výrobce, provozovatele zařízení pro
ukládání energie nebo zákazník) bude z dlouhodobého hlediska neudržitelné, role
subjektu se bude měnit, a to i v průběhu jednoho dne.

2. Zjednodušit administrativní zátěž na straně dotčených subjektů, ale i na straně
státu


nezavádět do NEZ kontroly a procesy, které jsou již upraveny jinými právními
předpisy (např. při výstavbě zařízení a připojování a provozování zařízení);



zjednodušení vydávání oprávnění k podnikání/činnosti.

3. Jasně vymezit kompetence státu a klíčových subjektů
4. Klást důraz na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie


jedním z nástrojů bude povinná evidence zařízení v energetice - bude nezbytné mít
informace o zařízeních schopných dodávat energii do soustavy, včetně jejich
parametrizace (zejména obecně u výroben a zařízení pro ukládání energie
dodávajících energii do soustavy), kdo realizuje jakou činnost v energetice,
a případně na kterém zařízení, je-li nezbytné pro výkon dané činnosti.

5. Zohlednit zkušenosti z dosavadní aplikační praxe EZ
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1.4. Cíle nové právní úpravy
Cíle nové právní úpravy jsou:


definovat legislativně právní rámec procesu decentralizace a digitalizace energetiky
včetně podmínek pro zavádění nových technologií a činností, a to jak na bázi
podnikatelské, tak nepodnikatelské;



vytvoření legislativy pro další sjednocování trhu s elektřinou v EU;



příprava právního a regulatorního rámce pro nový model energetického trhu s důrazem
na plnění závazných cílů v oblasti dekarbonizace;



jednoznačné definování práv a povinností jednotlivých subjektů vystupujících na trhu
s elektřinou, plynem a teplem a nastavení jejich vzájemné interakce;



zjednodušení, systematické propojení a jasné definování činností a dalších institutů,
které mají být NEZ upravovány a regulovány;



vyřešení určitých problematických situací, které aktuálně platný EZ neupravuje, nebo
je úprava již ne zcela vyhovující nebo je jeho úprava nejasná či nedostatečná (např.
neoprávněné odběry, povinnost nad rámec licence apod.), jakož i zajištění přehlednosti
a systematičnosti NEZ;



vypořádání se s prolínáním právních úprav uvedených v zákoně o POZE a zákoně
o hospodaření energií;



úprava kompetencí jednotlivých orgánů státní správy;



transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/944 o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU o energetické
účinnosti;



transpozice vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice
2018/2001“), které s ohledem na systematičnost a celkovou přehlednost bude vhodné
uvést do NEZ;



transpozice vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady
2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen
„směrnice 2018/2002“), které s ohledem na systematičnost a celkovou přehlednost
bude vhodné uvést do NEZ;



adaptace českého právního řádu na přímo aplikovatelnou unijní právní úpravu danou
o

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou;

o

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

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/941 o rizikové připravenosti
v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES (dále jen „nařízení
2019/941“);

o

kodexy sítě a rámcovými pokyny.

1.5. Shrnutí návrhů věcných řešení
1.

2.

3.

4.

Změna koncepce NEZ


předmětem NEZ budou činnosti vykonávané v energetickém sektoru;



rozšiřuje se osobní působnost NEZ na všechny subjekty, které vykonávají některou
z činností v energetickém sektoru (osobní působnost NEZ nebude primárně rozlišovat
mezi tím, zda je daná činnost vykonávána podnikatelsky či nikoliv);



práva a povinnosti jednotlivých subjektů na energetickém trhu budou odvozována od
činnosti, kterou daný subjekt vykonává, nikoliv od dispozice s licencí vydané na výkon
dané činnosti.

Zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání (licenci)


zavádí se licence jako oprávnění k podnikání. Licence lze rozdělit do tří skupin, a to:
skupina licencí na infrastrukturu a činnost operátora trhu, licence na obchodní činnosti
a licence na dodávku do soustavy;



podmínky pro získání oprávnění k podnikání budou upraveny odlišně pro jednotlivé
druhy licencí;



všechna oprávnění k podnikání bez ohledu na druh licence budou mít časově
neomezenou platnost.

Zřízení databáze energetických zařízení a databáze energetických společenství


zavádí se nová databáze energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení;



zavádí se nová databáze energetických společenství vedená ERÚ;



pro jednotný přístup do databáze zařízení, databáze licencí a energetických
společenství a databáze odběrných a předávacích místu je navrhováno vytvořit
jednotné aplikační rozhraní.

Zapojení nových subjektů a činností do trhu s elektřinou


zavádí se nový institut aktivního zákazníka, díky kterému by mělo dojít k většímu
zapojení zákazníků do trhu s elektřinou;



zavádí se nový subjekt v podobě energetického společenství, které pro své členy nebo
společníky bude oprávněno vyrábět a dodávat elektřinu nebo zajišťovat dodávku
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elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu, poskytovat služby distribuční soustavy,
služby agregace, služby spojené s provozováním zařízení pro ukládání energie,
provozovat nabíjecí stanice nebo poskytovat energetické služby;


5.

Parametry cen v energetice


6.

7.

zavádí se nové činnosti do trhu s elektřinou v podobě agregace prostřednictvím
agregátora, nově pak nezávislého, ukládání energie a poskytování flexibility.

zavádí se oznamování hodnot parametrů regulačního vzorce jako individuální správní
akt.

Posílení ochrany zákazníka


rozšiřuje se ochrana zákazníka v energetice;



ochrana zákazníka se zaměřuje zejména na vztah mezi zákazníky a dodavateli
energie, prostřednictvím nastavení transparentních podmínek jejich vzájemných
smluv.

Rozdělení distribučních soustav dle jejich charakteru


v elektroenergetice se zavádí tři typy distribučních soustav na základě jejich rozdílného
charakteru: regionální, lokální a uzavřenou distribuční soustavu;



v plynárenství se zavádí dva typy distribučních soustav na základě jejich rozdílného
charakteru - regionální a lokální;



práva a povinnosti provozovatelů jednotlivých distribučních
strukturována dle typu provozované distribuční soustavy.

soustav

budou
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2. Návrhy věcných řešení
2.1. Společná část pro sektor energetiky
A.

Činnosti v energetice

Obsahem této části věcného záměru je návrh právní úpravy regulace činností v energetickém
sektoru, přístupu k podnikání v energetice (tuzemských i zahraničních osob), licencím
a předpokladům pro jejich vydání a dále k evidenci energetických zařízení.

A.1.

Popis současného stavu

A.1.1

Právní regulace činností

Předmětem EZ je úprava podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva
a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Zároveň platí, že v energetických
odvětvích lze podnikat jen na základě licence udělené ERÚ a jen při dodržení podmínek
stanovených v EZ.
EZ zároveň taxativně vymezuje jednotlivé účastníky trhu, kteří na něm mohou působit
a zároveň být adresátem práv a povinností. Jiné subjekty než účastníci trhu by na
energetickém trhu působit neměli.
EZ nereguluje činnosti v energetice, pokud nejsou, až na výjimky popsané dále, prováděny
podnikatelsky.
A.1.2

Výkon činností podnikatelským způsobem

Současná právní úprava požaduje k možnosti působit na energetických trzích licenci, jelikož
počítá s tím, že na energetických trzích vystupují zpravidla podnikající subjekty (výjimku
představuje zákazník, který žádnou licenci nepotřebuje). V některých případech stanovených
v EZ je pro výkon určité činnosti nezbytné být držitelem licence k podnikání, i když se fakticky
o podnikání jednat nemusí (např. výrobny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro
vlastní spotřebu zákazníka připojené k elektrizační soustavě; výrobny pobírající podporu podle
zákona o podporovaných zdrojích energie). EZ tak ve svém důsledku upravuje (reguluje)
výkon některých činností, aniž by se jednalo o podnikání ve smyslu § 420 odst. 1 občanského
zákoníku – srov. § 28 odst. 5 a 6 EZ, což je nesystematické a z pohledu očekáváného
budoucího vývoje trhu (nárůst počtu subjektů) může působit obtíže (viz kapitola 1.2).
Výjimku dle EZ tvoří pouze provozování výroben elektřiny do 10 kW zákazníkem, kdy mimo
určité případy není vyžadována licence, přestože je při provozu takové výrobny elektřiny
nezbytné plnit určité povinnosti dané výrobci zákonem. V těchto případech se předpokládá, že
činnost není vykonávána podnikatelským způsobem.
A.1.3

Oprávnění k podnikání a postup pro jeho získání

EZ rozlišuje více typů licencí, a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti, na územním
rozsahu výkonu činnosti a na době, na kterou je licence ERÚ udělována. Licence na výrobu
elektřiny, plynu a tepelné energie je udělována na dobu nejvýše dvacet pět let. Na dobu
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neurčitou je udělována licence na přenos a distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu,
rozvod tepelné energie, uskladňování plynu a činnosti operátora trhu. V případě obchodu
s elektřinou a plynem je licence udělována na dobu pěti let.
Dle EZ je pro celé území ČR vydávána výlučná licence na přenos elektřiny, na přepravu plynu
a na činnosti operátora trhu.
V současné době se prokázání splnění podmínek pro udělení licence dokládá dokumenty
požadovanými EZ a vyhláškou č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání
v energetických odvětvích. Při splnění podmínek ERÚ rozhodne o udělení licence.
Licence je udělována v povolovacím režimu, kdy v případě, že žadatel o licenci splní
stanovené podmínky, má ERÚ povinnost licenci žadateli udělit. V řízení o udělení licence se
neuplatní správní uvážení, ERÚ pouze zkoumá splnění zákonných předpokladů žadatelem
o licenci.
A.1.4

Podnikání zahraničních osob

Zahraniční subjekty mohou na území ČR provozovat činnost obchodníka
s elektřinou a plynem na základě oprávnění k podnikání uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu EU. Takový zahraniční subjekt je pak povinen požádat ERÚ o uznání
oprávnění k podnikání na území ČR. Rozhodne-li ERÚ o uznání oprávnění
k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem, považuje se takový oprávněný
subjekt za držitele licence podle EZ.
A.1.5

Jednotné aplikační rozhraní a databáze zařízení

V současné době neexistuje jednotná evidence, která by obsahovala informace
o energetických zařízeních, která jsou schopna dodávat komoditu do soustavy a o subjektech,
které prostřednictvím těchto zařízení vykonávají svou činnost. Určité informace o výrobních
zařízeních a zařízeních, jež jsou součástí přenosové a přepravní soustavy a distribučních
soustav, jsou obsaženy ve vydávaných licencích, a jsou vedeny ERÚ.
V tuto chvíli tak neexistuje jednotná platforma, která by umožňovala snadný přístup všem
oprávněným subjektům k informacím o subjektech vykonávajících činnosti v energetice
a v případě některých činností i prostřednictvím jakého zařízení je tato činnost vykonávána.

A.2.
A.2.1

Vyhodnocení současného stavu
Právní regulace činností

Současný stav právní úpravy sektoru energetiky již neodpovídá změnám, které v energetice
probíhají (viz kapitola 1.2), a zejména budoucím potřebám, které lze v tomto sektoru očekávat.
Energetika směřuje k decentralizaci, k nárůstu celkového počtu subjektů působících na
jednotlivých energetických trzích a k většímu zapojení menších subjektů, které budou moci na
těchto trzích poskytovat určité služby (např. v podobě flexibility). Dosavadní konstrukce EZ
vycházející z centralizovaného modelu energetického trhu a zaměřená primárně na podnikání
v energetice se tak přežívá a z dlouhodobého hlediska přestává být udržitelná. Role
jednotlivých účastníků trhu se bude dynamicky měnit v čase, což povede k proměně aktuálně
využívaného a jednosměrného procesu mezi výrobci, provozovateli soustav a zákazníky.
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Tomu musí odpovídat i právní úprava, kdy pro účinnou regulaci a zajištění nejenom
energetické bezpečnosti bude nezbytné stanovit práva a povinnosti jednotlivým subjektům na
energetickém trhu nikoliv dle toho, o jaký subjekt se jedná, nýbrž dle toho, jakou činnost
v daném okamžiku vykonává.
A.2.2

Výkon činností podnikatelským způsobem

Skutečností, která není reflektovaná v EZ, je nastavení práv a povinností v rámci
energetického trhu pro nové subjekty a s tím související nové činnosti, jejichž právní úpravu
musí ČR transponovat do svého právního řádu na základě požadavků Zimního balíčku,
zejména směrnice 2019/944.
Je téměř jisté, že budoucí vývoj povede k častější kumulaci rolí u jednoho subjektu (ať už se
bude jednat o fyzickou nebo právnickou osobu). Subjekt tak bude v postavení, kdy bude moci
vykonávat více činností v energetice, a to i napříč jednotlivými energetickými odvětvími
(kumulace činností u jednoho subjektu by měla být umožněna tam, kde je to účelné a není to
ze své podstaty zakázané). To by však dle současné právní úpravy vyžadovalo nezbytnost
disponovat vícero různými oprávněními k podnikání v podobě licence, což může představovat
neodůvodněný a administrativně zbytečně náročný požadavek na jednotlivé subjekty.
Dále je předpokládán nárůst počtu fyzických osob v pozici aktivního zákazníka, tedy subjektu,
který již nebude pouze odběratelem elektřiny, ale bude mu umožněno jím vyrobenou elektřinu
do elektrizační soustavy i dodávat. Motivací aktivních zákazníků bude, mj. i zájem na snížení
svých nákladů nebo zvýšení příjmu za dodávku přebytků jimi vyrobené elektřiny do soustavy.
Pro tyto aktivní zákazníky nebude mít uvedená činnost povahu hlavní výdělečné činnosti, ani
tuto činnost nebudou vykonávat podnikatelským způsobem, proto by se na ně v obecné rovině
neměla vztahovat povinnost disponovat odpovídajícím podnikatelským oprávněním. Proto
u těchto menších subjektů může současný stav, tj. požadavek EZ na výkon všech činností
v energetice pouze na základě licence udělené ERÚ, představovat zásadní překážku
v přístupu na energetický trh. EZ v rámci veřejnoprávních předpokladů pro výkon činností
v energetice dostatečně nezohledňuje povahu subjektu, který má určitou činnost v energetice
vykonávat. To ve svém důsledku může znamenat neadekvátní nastavení práv a povinností
takového subjektu, což z pohledu výkonu činnosti může být značně neefektivní a zatěžující.
A.2.3

Oprávnění k podnikání a postup pro jeho získání

Oprávnění k podnikání (licence) je právním předpokladem k zahájení samotné podnikatelské
činnosti subjektu, kterou zároveň vymezuje, což má následně dopad i na subjekty mimo
energetický sektor (např. na financující subjekty - zpravidla banky, vůči orgánům státní správy
– zpravidla finanční úřady). Účelem licence podle EZ je dále doložení, že subjekt disponující
licencí splňuje určité základní předpoklady dle typu vykonávané podnikatelské činnosti ve
smyslu svéprávnosti, bezúhonnosti, odborné způsobilosti, technických a finančních
předpokladů. Toto rozlišení předpokladů je vyhovující, nicméně s ohledem na změnu konceptu
NEZ, je současné nastavení podmínek pro splnění těchto předpokladů pro získání licence
složité a v některých případech i neúčelné, jelikož prokázání splnění některých předpokladů
následně neodpovídá požadavkům na samotný výkon činnosti (např. povinnost disponovat
určitým objemem dostupných finančních prostředků v době podání žádosti o licenci (§ 5 odst.
3 a 5 EZ) nevypovídá o finančním zdraví subjektu při samotném výkonu podnikatelské
činnosti).
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A.2.4

Podnikání zahraničních osob

Možnost zahraničních subjektů podnikat v energetických odvětvích dle současného znění EZ
je vyhovující a nepředpokládá se oproti současnému stavu zásadní změna.
A.2.5

Jednotné aplikační rozhraní a databáze zařízení

S předvídanou decentralizací energetiky, včetně rozvoje intermitentních zdrojů a ukládání
energie nezbytně souvisí i požadavek na zajištění bezpečných dodávek energie, a to jak
z krátkodobého (zajištění vyrovnané bilance soustavy), tak i z dlouhodobého hlediska
(zajištění dostatečných investic do zdrojové přiměřenosti). K tomu je třeba disponovat úplnými
a komplexními informacemi o tom, kde se jednotlivá zařízení, která mohou dodávat energii do
soustavy, nacházejí, včetně jejich technické parametrizace zejména ve smyslu jejich výkonů
či kapacit. Jedním z nástrojů, který by měl tuto informovanost zajistit, by mělo být vytvoření
jednotné databáze zařízení se schopností dodávat energii do soustavy. V současné době
taková jednotná databáze neexistuje, každý distributor si sám eviduje zařízení, která jsou
připojena k jeho soustavě, přičemž informace o těchto zařízeních mohou být neúplné
a neaktuální, jelikož na úrovni zákona není dána povinnost provozovatelům těchto zařízení
tyto informace pravidelně aktualizovat pod hrozbou veřejnoprávní sankce. Zmíněná databáze
nebude v žádném případě konkurenčním či paralelním řešením vůči digitálně technickým
mapám (DTM), do nichž jsou dle zákona č, 200/1994 Sb. o zeměměřičství zapisovány zejména
prostorové údaje objektů a zařízení dopravní i technické infrastruktury, a to včetně jejich
ochranných a bezpečnostních pásem.

A.3.
A.3.1

Návrh věcných řešení v oblasti
Právní regulace činností

S ohledem na změny probíhající v energetickém sektoru je nezbytné zaměřit se v rámci právní
regulace více na samotný výkon činností v energetice, než na to, zda je určitá činnost
vykonávána podnikatelským či nepodnikatelským způsobem. NEZ by proto neměl svou právní
úpravou vyžadovat získání licence, pokud k faktickému výkonu podnikatelské činnosti nebude
docházet. Subjekt, který bude realizovat činnost popsanou v NEZ, resp. naplní definiční znaky
popsané činnosti, bude pak automaticky adresátem práv a povinností vztahujících se
k vykonávané činnosti dle NEZ.
Právní regulaci dle NEZ bude podléhat samotný výkon činností v energetice, bez ohledu
na to, zda je činnost vykonávána podnikatelským či nepodnikatelským způsobem. Práva
a povinnosti proto nebudou vázány na povinnost disponovat určitou licencí, nýbrž na samotný
výkon činnosti popsané v NEZ. Předmětnou změnou koncepce oproti EZ dojde
k administrativnímu zjednodušení výkonu činností v energetice, jakož i k odpadnutí
nesystematicky vyžadovaných licencí v některých případech, kdy k faktickému výkonu
podnikání nedochází. Jako jeden ze zásadních přínosů tohoto přístupu lze očekávat, že
s ohledem na to, že práva a povinnosti dle NEZ budou v plné šíři dopadat na výkon všech
činností (např. i malé výrobny aktivních zákazníků), budou tak všechny činnosti regulovány
v zájmu zajištění energetické bezpečnosti.
V této souvislosti bylo zvažováno a posuzováno i komplexní podřazení výkonu činností
v energetice podnikatelským způsobem pod zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přesunutí vydávání
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podnikatelských oprávnění na živnostenské úřady by nepřineslo výrazné zefektivnění. Tento
postup by byl nesystémový (dvojkolejnost dozoru ze strany ERÚ a živnostenských úřadů)
a rovněž administrativně značně náročný (např. propojení možnosti zrušení živnostenského
oprávnění pro činnost v energetice na základě kontrolní činnosti ERÚ). Jak již bylo uvedeno
výše, v NEZ je navrhováno zjednodušení podmínek pro získání licence (viz část A.3.3 této
kapitoly).
NEZ proto bude obsahovat popis jednotlivých činností, které lze v energetice vykonávat. Dále
v NEZ budou specifikovány subjekty, které tyto činnosti mohou provozovat, přičemž jednotlivé
subjekty mohou vykonávat i více činností, pokud není dána jejich vzájemná neslučitelnost.
Zároveň byly identifikovány činnosti, jejichž úprava nebude obsažena v NEZ, ale je ponechána
obecné právní úpravě (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)). Důvodem pro tento postup je, že tyto činnosti
nevyžadují regulaci speciálním právním předpisem (tj. stanovení zvláštních práv a povinnosti
pro jejich vykonávání).
Tabulka č. 3: Činnosti v elektroenergetice

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

V rámci trhu s elektřinou bude možné vykonávat i další činnosti, které však nebudou přiřazeny
ke konkrétnímu subjektu, jelikož se nejedná o samostatné činnosti a budou v zákoně ukotveny
v definicích a následně použity v rámci popisu práv a povinností subjektů, které mohou tyto
činnosti provádět. Jedná se o následující činnosti:


poskytování flexibility;
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poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy;



poskytování nefrekvenčních podpůrných služeb pro provozovatele přenosové
a distribuční soustavy.

Aktivní zákazník bude v zákoně definován tak, že se jedná o zákazníka, který kromě odběru
elektřiny ze soustavy a její spotřeby odběrným elektrickým zařízením, i dodává jím vyrobenou
elektřinu do soustavy a/nebo realizuje jednu či více z výše uvedených činností.
Směrnice 2019/944 a směrnice 2018/2001 dále upravují nový subjekt na trhu s elektřinou,
kterým je tzv. občanské energetické společenství, resp. společenství pro OZE, jež bude v NEZ
definováno a kde budou stanoveny i jeho práva a povinnosti v rámci samostatného
ustanovení.
Tabulka č. 4: Činnosti v plynárenství dle NEZ

Tabulka č.4a: Činnosti v plynárenství na základě občanského zákoníku (vybrané povinnosti
v NEZ zejména bezpečnost)

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru
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Tabulka č. 5: Činnosti v teplárenství

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

A.3.2

Výkon činností podnikatelským a nepodnikatelským způsobem

Předmětem NEZ bude právní úprava výkonu jednotlivých činností v energetice, bez
rozlišování, zda je činnost vykonávána podnikatelským či nepodnikatelským způsobem.
S ohledem na výše uvedený přehled jednotlivých činností v energetice a jejich předpokládaný
obsah lze dovodit, že určité činnosti lze vykonávat pouze podnikatelským způsobem.
V takovém případě bude mít subjekt, který hodlá vykonávat tyto činnosti, povinnost disponovat
k tomu odpovídající licencí či oprávněním k podnikání zahraničního subjektu podle právní
úpravy jiného členského státu EU. Bez licence či oprávnění k podnikání z jiného členského
státu nebude možné předmětné činnosti v energetice vykonávat. Následující činnosti bude
možné vykonávat pouze podnikatelsky:


přenos elektřiny;



přeprava plynu;



distribuce elektřiny (výjimku mohou tvořit energetická společenství);



distribuce plynu;



uskladňování plynu;



obchodování s elektřinou;



obchodování s plynem;



agregace na trhu s elektřinou (výjimku mohou tvořit energetická společenství);



zprostředkování na trhu s elektřinou a trhu s plynem;



činnost operátora trhu;
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rozvod tepelné energie.

Rozlišování mezi podnikatelským a nepodnikatelským způsobem výkonu činnosti se proto v
elektroenergetice uplatní pouze u zákazníka v pozici aktivního zákazníka, tedy zákazníka,
který realizuje jednu nebo více z činností výroba elektřiny, ukládání energie, poskytování
flexibility (včetně poskytování podpůrných služeb) a u energetických společenství (viz kapitola
2.1 E).
Jelikož u aktivního zákazníka nemusí být vždy jednoznačné, zda svou činnost v energetice
vykonává podnikatelským či nepodnikatelským způsobem (dle toho, zda svojí činností
v energetice naplní definici podnikatele v § 420 odst. 1 OZ), budou v NEZ stanoveny právní
domněnky, kdy aktivní zákazník vykonává či nevykonává předmětnou činnost (výroba,
ukládání energie) podnikatelským způsobem.
Primárně bude povinností samotného subjektu, aby posoudil, zda výkonem své činnosti
naplňuje znaky podnikatele dle § 420 odst. 1 OZ a požádá si proto o licenci postupem
popsaným níže (viz část A.3.3 této kapitoly). Pro zvýšení právní jistoty však budou v případě
zákazníka v pozici aktivního zákazníka zavedeny vyvratitelné právní domněnky, které obecně
stanoví:


u aktivního zákazníka v postavení nepodnikající fyzické osoby, který naplní definiční
znaky zákazníka v domácnosti (dle čl. 2 odst. 4 směrnice 2019/944), bude
presumováno (vyvratitelná právní domněnka), že činnosti v energetice vykonává
nepodnikatelským způsobem a k jejich výkonu proto nepotřebuje disponovat
oprávněním k podnikání v energetice v podobě licence;



u aktivního zákazníka v postavení podnikající fyzické nebo právnické osoby, který
nenaplní znaky zákazníka v domácnosti, bude presumováno (vyvratitelná právní
domněnka), že činnosti v energetice vykonává podnikatelsky a musí proto k výkonu
těchto činností disponovat odpovídající licencí.

Důvodem výše uvedeného rozčlenění je zachování právní jistoty účastníků právních vztahů.
Jako varianta k výše uvedenému bylo zvažováno i stanovení určité hranice, při jejímž
překročení by subjekt musel žádat o udělení licence vždy (bylo diskutováno stanovení
finančního limitu, poměr výroby k vlastní spotřebě, poměr finančního protiplnění za vlastní
výrobu vůči příjmům z hlavní činnosti). Po posouzení všech aspektů bylo vyhodnoceno, že
určení takového parametru by bylo vždy arbitrární, navíc by nebylo možné adekvátně reagovat
na to, že podmínky pro dosažení hranice se v čase mohou měnit a právní jistota subjektů by
tím byla nepochybně narušena.
Navrhovaná úprava odpovídá cílům nové právní úpravy (viz kapitola 1.4). Oproti současnému
stavu by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže (dojde k odstranění nesystémových
opatření současného EZ, kdy i subjekt nerealizující podnikatelskou činnost musí disponovat
odpovídajícím oprávněním k podnikání v podobě licence), odpovídá to i požadavku na
maximálně univerzální řešení (NEZ kazuisticky a arbitrárně nestanoví hranici, od níže je
nezbytné pro výkon činnosti disponovat podnikatelským oprávněním a která by musela být
racionálně odůvodněna), zachovává právní jistotu jednotlivých subjektů (v podobě právní
domněnky) a odpovídá liberálnějšímu přístupu (kdy bude ponecháno především na
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konkrétním subjektu, aby se rozhodl, zda činnost v energetice bude vykonávat podnikatelským
či nepodnikatelským způsobem).
Provozování ostrovního systému galvanicky a trvale odpojeného od elektrizační soustavy
nebude předmětem NEZ a právní vztahy při provozování těchto zařízení a provoz přímého
vedení budou podléhat obecné soukromoprávní úpravě. Na úrovni NEZ budou zakotveny tyto
instituty a uvedena základní pravidla v rozsahu požadovaném Směrnicí a zajišťující bezpečný
provoz těchto vyhrazených technických zařízení.
Sítě provozované v ostrově nemohou tedy nést status distribučních soustav, neboť tento status
bude vyhrazen soustavám podléhajícím energetickému zákonu. Provozování ostrovního
systému galvanicky a trvale odpojeného od elektrizační soustavy tedy nebude podléhat licenci,
nebudou zde platit regulované ceny a zákazníci nebudou mít práva zákazníků podle
energetického zákona ani podléhat ochraně dle energetického zákona. Z tohoto lze dovodit,
že provozování ostrovního systému galvanicky a trvale odpojeného od elektrizační soustavy
tedy není ve veřejném zájmu. Dalším důsledkem je, že nad činnostmi vykonávanými v
ostrovním systému galvanicky a trvale odpojeném od elektrizační soustavy tedy nebude mít
dohled ERÚ, protože jeho kompetence definuje energetický zákon.“
V teplárenství je nutno rovněž počítat s výrobou tepla realizovanou podnikatelským a
nepodnikatelským způsobem. Klíčovým institutem pro podnikatelský způsob bude uzavření
smlouvy na dodávky tepelné energie mezi subjekty.
A.3.3

Oprávnění k podnikání a postup pro jeho získání

Změně konceptu nové právní úpravy, kdy se pozornost přesouvá z podnikání v energetice na
výkon činností v energetice, odpovídá i nově navrhovaný přístup k oprávněním k podnikání
v energetice. Z důvodu, že nutnost plnit vybrané povinnosti a disponovat odpovídajícími právy
dle NEZ se bude vztahovat na faktický výkon samotné činnosti v energetice, nikoliv na
provozování činnosti podnikatelským způsobem, je navrhováno zjednodušení přístupu pro
získání licence. To se uplatní nejenom při plnění podmínek pro získání licence, ale
i v samotném licenčním řízení.
V souladu s východisky nové právní úpravy je navrhováno postavit přístup k licencím na
principu jednoduchého (administrativně, finančně, časově) vstupu na energetický trh
(upozadění ex ante kontroly). O to více bude nutné klást důraz na následnou kontrolu plnění
povinností při výkonu činnosti (ex post kontrola).
Uvedenému odpovídají i navrhované změny v nastavení předpokladů pro udělení licence.
Splnění vybraných předpokladů pro získání licence již nebude u některých činností nově
vyžadováno (mírné upozadění ex ante kontroly). Na druhou stranu budou v NEZ zdůrazněny
některé povinnosti (odpovídající v současné době některým předpokladům pro udělení
licence), které bude muset subjekt vykonávající činnosti v energetice plnit po celou dobu
působení na energetickém trhu (význam ex post kontroly). K posílení takto navrženého
způsobu budou v nové právní úpravě stanoveny zákonné důvody, na základě kterých bude
možné v návaznosti na porušení vybraných základních povinností subjektů odejmout licenci.
S ohledem na odlišnosti v povaze jednotlivých činností, např. nutnost disponovat pro výkon
činnosti konkrétním energetickým zařízením, dojde v NEZ k rozdělení licencí na tři druhy,
čemuž budou odpovídat i podmínky a postup pro získání konkrétního druhu licence.
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Druhy licencí
V NEZ budou zavedeny následující druhy licencí a režimy pro jejich získání:
1. skupina licencí pro infrastrukturu a operátora trhu


licence na přenos elektřiny;



licence na distribuci elektřiny (regionální/lokální/uzavřená);



licence na přepravu plynu;



licence na distribuci plynu (regionální/lokální);



licence na uskladňování plynu;



licence na rozvod tepelné energie;



licence na činnost operátora trhu.

Oprávnění k podnikání v rámci této skupiny licencí souvisí s výkonem podnikatelské
činnosti ve vyhrazeném energetickém oboru a/nebo se specifickým zařízením co do funkce
či výhradnosti. Provozování infrastrukturního zařízení či výkon činnosti operátora trhu je
koncipováno jako služba ostatním subjektům. Provozování infrastrukturního zařízení
představuje přirozený monopol nebo dochází k poskytování výhradních služeb.
2. licence na dodávku do soustavy (zahrnující činnost výroba a ukládání energie dle komodit,
včetně výroby tepelné energie);
3. licence na obchodní činnosti (zahrnující činnosti obchod (včetně dodávky), agregace
a zprostředkování dle komodit). Pozn. Ve fázi přípravy paragrafového znění bude
v souvislosti s nastavením podmínek pro získání jednotlivých licencí znovu zváženo
zavedení specifické licence pro zprostředkovatelskou činnost, zejména s ohledem na
úpravu v novele energetického zákona (ST 799).
Obr. č. 1: Druhy licencí
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Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

Podmínky pro získání licence


licence pro infrastrukturu a operátora trhu - plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná
způsobilost a splnění finančních a technických předpokladů;



licence na dodávku do soustavy - plná svéprávnost, bezúhonnost a splnění finančních
předpokladů;



licence na obchodní činnosti - plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost
a splnění finančních předpokladů.

Splnění podmínek ověřuje ERÚ přístupem do příslušných databází veřejné správy. To neplatí
v případech, kdy ERÚ do příslušné databáze nemá přístup, což platí především v případech
dokazování splnění podmínek ze strany zahraničních subjektů nebo je-li třeba předložit jiný
dokument v databázích neuvedený (např. prokázání odborné způsobilosti maturitním
vysvědčením).
Jednotlivé podmínky pro získání licence budou v nové právní úpravě stanoveny následovně:


za bezúhonnou se nebude považovat taková osoba, která byla pravomocně odsouzena
pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním nebo pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti, pokud se na tuto osobu nehledí, jako by nebyla
odsouzena (po zahlazení odsouzení) přičemž u obou variant musí skutková podstata
trestného činu souviset s výkonem činnosti v energetice;



odborná způsobilost se bude v rámci získání licence dokladovat u licencí na obchodní
činnosti, infrastrukturu a operátora trhu. U činnost dodávka do soustavy bude požadavek
na odbornou způsobilost (výkon činnosti odborně způsobilou osobou) pro samotný výkon
činnosti prostřednictvím zařízení stanoven v zákoně jako povinnost všech subjektů
vykonávajících danou činnost, a to po celou dobu, kdy budou tuto činnost na trhu vykovávat
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a po celou dobu, kdy bude takové zařízení připojeno k soustavě. Neplnění této povinnosti
pak bude podléhat sankcím stanoveným NEZ. Důvodem je očekávaný nárůst subjektů,
které budou činnost vykonávat nepodnikatelsky a nebudou tedy disponovat licencí.
U licencí na dodávku do soustavy bude ještě zváženo, zda bude odborná způsobilost
dokladována při žádosti o licenci. Zároveň platí, že požadavek na odbornou způsobilost
subjektů vykonávajících činnost dodávka do soustavy vyplývá rovněž i z jiných právních
předpisů (např. připravovaný zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů, zákoník práce, zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.).


u finančních předpokladů bude upuštěno od požadavku na prokázání schopnosti subjektu
zajistit provozování činnosti po finanční stránce. Důvodem je, že ani v současné době není
jednoznačně stanoveno, jak tento předpoklad prokázat. Dle vyhlášky č. 8/2016 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se schopnost
žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence,
a schopnost zabezpečit závazky nejméně na období pěti let prokazuje objemem
dostupných finančních prostředků, daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech
a výdajích nebo účetní závěrkou u podnikatelů, a podnikatelským plánem. Nicméně není
stanoveno, kdy fakticky dochází ke splnění tohoto předpokladu, navíc dispozice
s peněžními prostředky na účtu v době prokazování splnění finančních předpokladů ještě
neznamená, že subjekt bude těmito prostředky disponovat i po získání licence;
U finančních předpokladů proto bude požadováno, aby pro účely získání licence u žadatele
o licenci nedošlo v průběhu uplynulých tří let k žádné z kvalifikovaných úpadkových situací
a žadatel o licenci neměl evidovány žádné finanční nedoplatky ve vztahu k orgánům státní
správy a místní samosprávy;



technické předpoklady budou prokazovány ve formě požadavku na dispozici s konkrétním
energetickým zařízením v rámci skupiny licencí pro infrastrukturu.. Technické předpoklady
zařízení budou posuzovány před připojením každého zařízení k soustavě rovněž
s ohledem na jiné právní předpisy, včetně NC RfG a NC DCC), nicméně bude platit obecná
povinnost, že do soustavy je možné připojit jen technicky způsobilé zařízení.

Režimy pro získání licence


Skupina licencí pro infrastrukturu a operátora trhu
Povolovací režim (podnikatelské oprávnění vzniká na základě pozitivního správního aktu,
na jehož vydání je při splnění zákonem stanovených předpokladů právní nárok a splnění
předpokladů se ověřuje před vznikem oprávnění).



Licence na dodávku do soustavy a obchodní činnosti
Podnikatelské oprávnění vzniká na základě pozitivního správního aktu, oproti předchozí
kategorii zde předpoklad podmíněně volnějšího režimu (splnění zákonem stanovených
předpokladů je kontrolováno následně při samotném výkonu činnosti).

Časová platnost licencí bude pro všechny druhy licencí neomezená, jelikož s ohledem na
modifikovaný přístup k licencím a podmínkám pro jejich získání nelze relevantně odůvodnit
odlišné zacházení s jednotlivými skupinami licencí. Držitelé licence nicméně budou mít
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povinnost jako jednu z podmínek realizace svých činností pravidelně aktualizovat údaje
uvedené v jednotlivých databázích a nesplnění této povinnosti může mít za následek správní
řízení před ERÚ vedoucí až k odnětí licence.
A.3.4

Podnikání zahraničních osob

U podnikání zahraničních osob se nepředpokládá žádná zásadní změna oproti současnému
stavu. Osoba, která hodlá podnikat v energetických odvětvích na území ČR na základě
oprávnění k podnikání uděleného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie,
musí požádat ERÚ o uznání tohoto oprávnění.
A.3.5

Jednotné aplikační rozhraní a databáze zařízení

Předpokládá se vytvoření jednotného aplikačního rozhraní (dále jen „JAR“). JAR by fungovalo
jako virtuální aplikační rozhraní zejména pro přístup do následujících databází:


Databáze zařízení (spravovaná a provozovaná operátorem trhu)
Evidence zařízení se schopností dodávat energii do soustavy (například v případě elektřiny
by se jednalo o výrobny vč. mikrozdrojů připojených zjednodušeně, zařízení pro ukládání
energie vč. dobíjecích stanic – se schopností dodávky elektřiny do sítě, jejichž rezervovaný
výkon je vyšší než 0). Data včetně jejich historie do této databáze budou předávat příslušní
provozovatelé soustav, ke kterým je zařízení připojeno, a to zejm. na základě smlouvy
o připojení. Na úrovni zákona bude zároveň nutné uložit povinnost subjektům provozujícím
zařízením aktualizovat data poskytovaná provozovateli soustavy. Bude zváženo, zda
evidence zařízení bude provedena nejen v sektoru elektroenergetiky a plynárenství, ale
také v sektoru teplárenství.



Databáze licencí a energetických společenství (spravovaná a provozovaná ERÚ)
Evidence subjektů vykonávajících činnosti v energetice podnikatelsky. Data do této
databáze budou poskytovat žadatelé v rámci žádosti o vydání licence. Bude vedena také
databáze energetických společenství, u nichž je nutné disponovat informacemi o jejich
identifikaci, o tom, kdo je jejich členem a jaké činnosti společenství vykonává.
Společenstvím bude uložena povinnost registrovat se. Odpovědnost za správnost
vkládaných dat budou mít subjekty žádající o zápis do databáze licencí a energetických
společenství.



Databáze OPM (spravovaná a provozovaná operátorem trhu)
Registrace a evidence všech OPM. Data do této databáze bude registrovat a aktualizovat
příslušný provozovatel soustavy v elektroenergetice a plynárenství, který bude rovněž
odpovědný za správnost vložených dat. Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu
odběrného místa, předávacího místa a místa připojení uvedené v návrhu, který je v
současné době projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (novela zákona o
podporovaných zdrojích energie _část novelizující EZ – sněmovní tisk 870). Definice
odběrného místa (ve znění definice z VZ NEZ), předávacího místa a místa připojení budou
vycházet z této projednávané novely.
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Cílem zřízení databáze zařízení je mít k dispozici komplexní přehled o zařízeních, která jsou
schopna dodávat komoditu do soustavy, včetně informací o subjektech, které tato zařízení
provozují. Databáze by měla umožnit získání informací o provozovaném (do energetické
soustavy připojeném) zařízení pro statistické účely, pro sledování plnění národních cílů
v oblasti energetiky, vyhodnocování podpor atd. (instalovaný výkon výroben apod.) a sloužit
jako podklad pro kontrolní a jinou dohledovou činnost, která je klíčová v navrhovaném přístupu
k získání podnikatelského oprávnění (nekomplikovaný vstup na trh a současně účinná
kontrola plnění povinností stanovených v NEZ pro výkon dané činnosti). Databáze bude dále
poskytovat informace všem relevantním subjektům působícím na energetickém trhu. Do
budoucna je žádoucí, aby s nárůstem aktivních subjektů v energetice zároveň došlo
i k otevřenějšímu přístupu ve zveřejňování údajů, a to právě s využitím JAR. V této souvislosti
však bude nezbytné vymezit právní povahu databází či takového sdíleného aplikačního
rozhraní. Stejně tak by měl být kladen důraz na digitalizaci evidencí a úkonů, jakož i na
odbourání administrativní zátěže pro subjekty vstupující na trh. Databáze by dále měla sloužit
jako jednotné místo pro správu (propojování) vybraných dat jako např. propojení OPM v rámci
energetických společenství, identifikace subjektů provozujících zařízení v případě, že
provozovatelem není subjekt, který má uzavřenu smlouvu o připojení apod.
Zvažovanou variantou je proto propojení informací o subjektech, činnostech a zařízeních
prostřednictvím OPM, kam budou následně vstupovat i další procesy a záznamy o smluvních
vztazích mezi subjekty vykonávajícími činnosti v energetice.
Pokud některá z předpokládaných databází naplní znaky tzv. určených informačních systémů,
bude postupováno v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020.

A.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
A.4.1

Právní regulace činností



definiční vymezení jednotlivých činností v energetice (a popis jejich vzájemné
slučitelnosti/neslučitelnosti u subjektu vykonávajícího konkrétní roli);



právní úprava výkonu jednotlivých činností v energetice (adresátem práv a povinností
je subjekt vykonávající konkrétní činnost definovanou v NEZ);



k jednotlivým činnostem budou přiřazeny subjekty, které pro danou činnost budou
hlavním představitelem této činnosti; k subjektům (a jejich prostřednictvím i k dané
činnosti) budou přiřazeny v samostatném ustanovení práva a povinnosti;



práva a povinnosti společné více subjektům vykonávajícím činnosti v energetice, jako
např. povinnost vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a
zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí, budou stanoveny ve
společném ustanovení (obdoba dnešního § 11a EZ).
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A.4.2

Výkon činností podnikatelským způsobem



činnosti přenos, přeprava, distribuce, operátor trhu, rozvod tepla, uskladňování plynu,
obchod, zprostředkování a agregace budou vykonávány, až na jednu výjimku, vždy
podnikatelsky a tedy k jejich výkonu bude nezbytné disponovat odpovídající licencí dle
NEZ;



výjimku mohou tvořit energetická společenství, která za určitých podmínek mohou
činnost distribuce a agregace provozovat nepodnikatelsky (postavení, jakož i práva
a povinnosti energetických společenství budou řešeny v NEZ samostatně, viz kapitola
2.1 E);



u nepodnikajících fyzických osob bude použita negativní vyvratitelná právní domněnka
podnikání:
„má se za to, že zákazník v domácnosti (definice uvedena v pojmech zákona zákazník nakupující elektřinu nebo plyn pro vlastní spotřebu v domácnosti, která
nezahrnuje obchodní nebo profesionální činnosti) vykonávající činnosti výroba
a/nebo provozování zařízení na ukládání energie podle tohoto zákona není
podnikatelem dle OZ (odkaz na § 420 OZ)“ - jedná se o ilustrativní návrh, který bude
dopracován v rámci přípravy paragrafového znění NEZ;



u podnikajících fyzických osob a podnikajících právnických osob bude zavedena
pozitivní vyvratitelná právní domněnka:
„má se za to, že zákazník mimo domácnost (definice uvedena negativně – nenaplní
definiční znaky zákazníka v domácnosti) vykonávající činnosti podle tohoto zákona
(činnost výroba, provozování zařízení pro ukládání energie) je podnikatelem dle OZ
(odkaz na § 420 OZ)“ – jedná se o ilustrativní návrh, který bude dopracován v rámci
přípravy paragrafového znění NEZ;



A.4.3

v oblasti ochrany zákazníka do NEZ bude jednoznačně uvedeno, na které vztahy
aktivních zákazníků, včetně vztahů aktivních zákazníků navzájem mezi sebou, se
vztahují pravidla ochrany zákazníka v postavení spotřebitele (viz kapitola 2.1 B).
Oprávnění k podnikání a postup pro jeho získání



zavedení navrhovaných druhů licencí (licence na přenos, licence na distribuci
(regionální/lokální/uzavřená), licence na přepravu, licence na uskladňování plynu,
licence na rozvod tepla, licence na činnost operátora trhu, licence na dodávku do
soustavy, licence na obchodní činnosti);



licence na přenos, přepravu a operátora trhu jsou vydávány jako výlučné pro celé
území ČR;



všechny druhy licencí jsou vydávány na dobu neurčitou;



stanovení podmínek pro udělení licence dle výše uvedeného návrhu;



popis režimu pro získání licence v souladu s výše uvedeným návrhem (žádost o licenci,
udělení licence a zánik licence).
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A.4.4


A.4.5

Podnikání zahraničních osob
způsob uznání oprávnění k podnikání uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu EU pro podnikání v energetických odvětvích na území ČR zůstane
zachován podle současného znění.
Jednotné aplikační rozhraní a databáze zařízení



zřízení databáze zařízení;



vytvoření virtuálního rozhraní JAR, které bude fungovat pro jednotný přístup do
databáze zařízení, databáze OPM na trhu s elektřinou a plynem a databáze licencí
a občanských energetických společenství;



vedle databáze licencí vedené ERÚ vznikne databáze občanských energetických
společenství;



určení informací a údajů, které budou podléhat evidenci v příslušných databázích a
rozsahu jejich publicity;



vymezení subjektů (účastníci trhu, orgány státní správy), které budou oprávněny
přistupovat do databází a JAR včetně stanovení jejich práv a povinností v souvislosti
s přístupy;



definování konkrétních procesů pro předávání údajů do jednotlivých databází včetně
stanovení odpovědností za správnost a aktuálnost předávaných dat;



určení subjektů odpovědných za provoz databází a JAR.
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B.

Zákazník

V rámci této části je popsána současná a navrhovaná právní úprava vztahující se
k zákazníkovi, jeho právům a povinnostem, ochraně zákazníka a institutům souvisejícím
s právy zákazníka (vyúčtování, srovnávací nástroje, mimosoudní urovnání sporů, zranitelný
zákazník).
Návrh věcných řešení v této oblasti vyplývá především z povinnosti transponovat směrnici
2019/944, která se však vztahuje pouze na odvětví elektroenergetiky. V odvětví plynárenství
budou nové požadavky vyplývající z uvedené směrnice promítnuty pouze tam, kde je to
vhodné a možné.

B.1.
B.1.1

Popis současného stavu
Právní úprava zákazníka v energetice

Stávající EZ definuje zákazníka a upravuje jeho práva a povinnosti pro jednotlivá energetická
odvětví zvlášť (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství).
Zákazník v elektroenergetice
Zákazníkem v elektroenergetice se rozumí osoba (fyzická či právnická), která nakupuje
elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě. EZ dále stanoví, co se rozumí
odběrným místem (místo, které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a kde je
instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů,
do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny).
Zákazník v elektroenergetice má zejména právo uzavřít smlouvu o připojení, nakupovat
elektřinu, na dopravu dohodnutého množství elektřinu do odběrného místa, právo na
bezplatnou změnu dodavatele, na informaci o původu elektřiny, právo poskytovat podpůrné
služby a za stanovených podmínek provozovat vlastní náhradní zdroj nebo výrobnu elektřiny
s instalovaným výkonem do 10 kW, poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou
zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického
zařízení o napětí do 52 kV včetně. Zákazník má právo na náhradu škody při nedodržení
základních parametrů dodávky.
Zákazník v elektroenergetice je zejména povinen řídit se pokyny technického dispečinku
provozovatele přenosové či distribuční soustavy, dále má povinnost mít měřicí zařízení
a umožnit k němu provozovateli přenosové či distribuční soustavy přístup, povinnost
zaregistrovat se u operátora trhu a předávat mu technické údaje, povinnost platit poplatky
související s využitím sítí.
Práva a povinnosti zákazníka v elektroenergetice jsou detailněji upraveny na úrovni
podzákonných právních předpisů (např. Pravidla trhu s elektřinou, vyhláška č. 16/2016 Sb.,
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě aj.).
Právo na dodavatele poslední instance se vztahuje na každého zákazníka.
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Zákazník v plynárenství
Zákazníkem v plynárenství se rozumí osoba, která nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití
v odběrném místě. I v případě plynárenství EZ vymezuje, co se rozumí odběrným místem
v plynárenství (místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, do
něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením).
Zákazník v plynárenství má zejména právo na připojení svého odběrného zařízení, právo na
bezplatnou změnu dodavatele, dále může zřídit přímý plynovod, přistupovat do přepravní
soustavy, distribuční soustavy a k zásobníku plynu a poskytovat jiné osobě odebraný plyn, a to
prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného plynového zařízení. Zákazník
má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky.
Zákazník v plynárenství je zejména povinen řídit se pokyny technických dispečinků
provozovatele přepravní či distribuční soustavy, mít měřicí zařízení a umožnit k němu přístup
provozovateli příslušné soustavy, povinnost zaregistrovat se u operátora trhu a předávat mu
technické údaje, udržovat odběrné zařízení v dobrém technickém stavu.
Práva a povinnosti zákazníků v plynárenství jsou detailněji upraveny na úrovni podzákonných
právních předpisů (např. Pravidla trhu s plynem, vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování
dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích aj.).
Právo na dodavatele poslední instance se vztahuje pouze na zákazníka do zákonem
stanovené výše roční spotřeby plynu (současná hranice je 630 MWh/rok).
Zákazník v teplárenství
Zákazníkem v teplárenství je osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití
a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo
připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie.
Zákazník v teplárenství má zejména právo na připojení ke zdroji tepelné energie nebo
rozvodnému tepelnému zařízení, a to za dodavatelem stanovených podmínek, dále má právo
na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie, právo
poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to prostřednictvím vlastního nebo jím
provozovaného odběrného tepelného zařízení, přičemž náklady na nákup tepelné energie na
tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem.
Zákazník v teplárenství je zejména povinen umožnit na žádost dodavatele tepelné energie
přístup k částem odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie,
a umožnit dodavateli tepelné energie pravidelné odečty naměřených hodnot na měřicím
zařízení.
B.1.2

Ochrana zákazníka

Společná ustanovení o ochraně zákazníka jsou v současné době obsažena v § 11a a § 12a
EZ. Tato ustanovení rozlišují ochranu, která je poskytována zákazníkům bez ohledu na
skutečnost, zda v rámci právního poměru vystupují jako spotřebitelé (např. povinnost držitelů
licence na výrobu elektřiny, plynu, na obchod s elektřinou nebo plynem uveřejňovat způsobem
umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek a ceny) a ochranu
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poskytovanou pouze zákazníkům v postavení spotřebitele (např. právo vypovědět do patnácti
dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu smlouvu uzavřenou při změně dodavatele
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory).
EZ dále zákazníkovi v elektroenergetice a v plynárenství poskytuje speciální ochranu, kdy
obchodník s elektřinou a obchodník s plynem jsou mj. povinni sdělit neprodleně na žádost
zákazníkovi v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od
smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny či plynu, datum ukončení dodávky elektřiny
či plynu a dále při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele
elektřiny či plynu uvádět pravdivé a úplné informace.
Je-li zákazník současně v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, náleží mu ochrana podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku (např. právo obdržet vybrané údaje před
uzavřením smlouvy, právo odstoupit od smlouvy aj.) a zákona o ochraně spotřebitele, kdy EZ
představuje speciální právní úpravu ve vztahu k zákonu o ochraně spotřebitele.
Připravovanou novelou EZ (číslo sněmovního tisku 799) by měla být do EZ doplněna speciální
právní úprava ochrany spotřebitele týkající se situací, kdy byl spotřebiteli předložen návrh
smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny nebo plynu ze strany zprostředkovatele, případně uzavření, změnu nebo ukončení
těchto smluv zprostředkoval zprostředkovatel.
B.1.3

Další instituty související s právy zákazníka

Vyúčtování
EZ v současné době upravuje vyúčtování pouze rámcově. V souvislosti s vyúčtováním ukládá
povinnosti zejména držiteli licence (např. povinnost nabízet zákazníkům možnost předávání
informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na
požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování
vypracováno; povinnost na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím
určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a údaje
o jeho spotřebě energie za alespoň tři předcházející zúčtovací období).
Rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie
a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství pak stanoví prováděcí právní předpis
k EZ, kterým je vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
v energetických odvětvích.
V současné době je doklad o vyúčtování zákazníkovi poskytován primárně v plném rozsahu.
Pouze v případě, kdy o to zákazník písemně požádá, poskytne se mu doklad o vyúčtování
v omezeném (základním) rozsahu.
Srovnávací nástroje
ERÚ v rámci své zákonné povinnosti chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů
v energetických odvětvích mj. na svých webových stránkách provozuje srovnávací nástroj
(cenový kalkulátor) nabídek cen za dodávky elektřiny a plynu pro zákazníky, aniž je mu
povinnost vytvořit či spravovat srovnávací nástroj uložena právním předpisem. Vedle
srovnávače spravovaného ERÚ existuje řada nezávislých (komerčních) srovnávačů.
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Mimosoudní urovnání sporů
Stávající právní úprava zakládá pravomoc ERÚ k rozhodování některých sporů mezi držitelem
licence a zákazníkem (např. spory o uzavření smlouvy podle EZ ve smyslu § 17 odst. 7 písm.
a) EZ). Současně dává EZ možnost řešit některé spory mezi držitelem licence a zákazníkem
v postavení spotřebitele namísto soudu před ERÚ (např. spor o splnění povinnosti ze smluv,
jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie ve smyslu
§ 17 odst. 7 písm. e) EZ). Rovněž připravovaná novela EZ (číslo sněmovního tisku 799)
rozšiřuje možnost řešit spory mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem před ERÚ.
Zranitelný zákazník
Pojem zranitelný zákazník není v současné právní úpravě definován.
Dodavatel poslední instance
Dodavatel poslední instance formou univerzální služby poskytuje ochranu zákazníkům
v případech, kdy zákazníkem sjednaný dodavatel elektřiny nebo plynu ztratí schopnost plnit
své závazky. EZ stanoví, kdo je dodavatelem poslední instance, za jakých okolností, na jakou
dobu a za jaké ceny dodavatel poslední instance dodává zákazníkům elektřinu nebo plyn.
Praktické zkušenosti ukazují potřebu upřesnit detaily aplikace institutu dodavatele poslední
instance.
EZ stanoví jasný princip aktivace dodávky poslední instance tak, aby zákazník, který se
v některých případech nemusí o skutečnosti, že jeho dodavatel ztratil schopnost dodávat
elektřinu nebo plyn, včas dozvědět, měl zajištěnu plynulost dodávek elektřiny a plynu.
Povinnosti nad rámec licence
Povinnostmi nad rámec licence u dodávek tepelné energie, distribuce elektřiny a plynuje
převzetí povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované činnosti, jiným
držitelem licence podle podmínek stanovených v energetickém zákoně.

B.2.
B.2.1

Vyhodnocení současného stavu
Právní úprava zákazníka v energetice

Zákazník v elektroenergetice
Stávající právní úprava zákazníka v elektroenergetice nevyhovuje požadavkům, které na tuto
oblast klade Zimní balíček (zejména směrnice 2019/944). Základním požadavkem této
směrnice je povinnost členských států zajistit pro zákazníky větší možnost aktivní participace
na trhu s elektřinou, což současná právní úprava umožňuje pouze částečně (EZ dnes stanoví
pouze možnost zákazníka provozovat bez licence výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem
do 10 kW).
Směrnice 2019/944 ukládá členským státům, aby zajistily pro spotřebitele možnost využívat
výhod plynoucích z přímé účasti na trhu s elektřinou, zejména upravovat svou spotřebu podle
tržních signálů a tím mít prospěch z nižších cen elektřiny nebo jiných motivačních plateb.
Spotřebitelé by rovněž měli mít možnost účastnit se všech forem odezvy strany poptávky
(poskytování flexibility) a využívat inteligentních měřicích systémů, pokud k jejich plošnému
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zavedení členský stát přistoupil. Spotřebitelům by dále mělo být umožněno např. zavedením
smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny upravovat svou spotřebu elektřiny podle
cenových signálů v reálném čase, které odráží cenu komodity elektřiny či distribuce a přenosu
a náklady na ně v různých časových obdobích.
Nová právní úprava tak bude muset zohlednit především nová práva a povinnosti zákazníka
v elektroenergetice z hlediska nového nastavení modelu trhu s elektřinou, včetně jednotlivých
činností a jejich kumulace (výroba elektřiny, ukládání energie, poskytování flexibility, apod.),
zpřesnit podmínky za jakých je uplatňován institut dodavatele poslední instance a vytvořit pro
výkon práv zákazníka v elektroenergetice odpovídající legislativní podmínky.
Zákazník v plynárenství
Stávající právní úprava zákazníka v plynárenství podle EZ je z velké části vyhovující. Pro
potřeby odvětví plynárenství však budou využity některé nové instituty a požadavky vyplývající
ze směrnice 2019/944, tj. bude provedeno částečné zrcadlení navrhované úpravy zákazníka
v elektroenergetice, kde to bude pro zákazníka v plynárenství relevantní.
Zákazník v teplárenství
U konkrétních úprav v teplárenství v této oblasti bude potřeba promítnout požadavky
revidované směrnice o energetické účinnosti 2018/2002.
B.2.2

Ochrana zákazníka

Ochrana zákazníka podle stávající právní úpravy EZ (včetně připravované novely) představuje
vhodný základ pro novou právní úpravu, která bude podstatně rozšířena zejména v oblasti
ochrany zákazníka v domácnosti (spotřebitele) a zákazníka – fyzické osoby podnikatele tak,
jak jsou tyto požadavky na ochranu zákazníka stanoveny směrnicí 2019/944. V oblasti
teplárenství bude zváženo zavedení kontrolního subjektu, který se bude zabývat ověřováním
správnosti rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro uživatele
(bytů a nebytových prostor) v případě dodávky tepelné energie z centrálního tepelného zdroje.
B.2.3

Další instituty související s právy zákazníka

Vyúčtování
Stávající princip, kdy je zákazníkovi poskytován doklad o vyúčtování v plném rozsahu a pouze
na jeho písemnou žádost se mu poskytne doklad o vyúčtování v základním rozsahu, je
v rozporu s požadavky směrnice 2019/944. Ta stanoví princip opačný, tj. zákazníkovi se má
poskytnout doklad o vyúčtování v základním rozsahu s tím, že požádá-li o to, je mu poskytnut
doklad o vyúčtování v plném rozsahu.
Výše popsaný požadavek směrnice 2019/944 bude nutné zohlednit v nové právní úpravě
v oblasti elektroenergetiky. V oblasti dálkového vytápění, chlazení a dodávky teplé vody je
potřebné transponovat požadavky na vyúčtování v souladu s požadavky směrnice 2018/2002,
zejména se jedná o požadavky na frekvenci vyúčtování, resp. poskytování informací
o vyúčtování, rozsah a obsah vyúčtování/informace o vyúčtování.
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Srovnávací nástroje
Dosavadní stav, kdy ERÚ spravuje srovnávací nástroj (cenový kalkulátor) cen elektřiny a plynu
pro zákazníky, aniž by byla tato povinnost zakotvena v legislativě, přičemž vedle něj existují
i další (komerční) srovnávače, nevyhovuje požadavkům směrnice 2019/944 na srovnávací
nástroje. V souladu s touto směrnicí bude nadále ERÚ srovnávací nástroje provozovat, včetně
požadavků, které srovnávací nástroje musí splňovat.
Dle směrnice 2019/944 srovnávací nástroje představují účinný prostředek, pomocí něhož
mohou zákazníci posuzovat kvality různých nabídek na trhu s energií. Takové nástroje totiž
mohou pomoci snižovat náklady zákazníků na vyhledávání a zajistit dosažení optimální
rovnováhy, pokud jde o potřebu, aby informace byly jasné a stručné, avšak současně úplné
a vyčerpávající. Informace poskytované prostřednictvím srovnávacích nástrojů musí být
důvěryhodné, nestranné a transparentní. Za tímto účelem je nutné mít srovnávací nástroje
a pravidla pro jejich provozování zakotveny v národní právní úpravě.
Inteligentní měření
V současné době není inteligentní měření v ČR plošně zavedeno.
Mimosoudní urovnání sporů
ERÚ může za stanovených podmínek rozhodovat namísto soudu spory, ve kterých vystupuje
zákazník v postavení spotřebitele. V souladu s požadavky směrnice 2019/944 bude nutné
zvážit rozšíření možnosti rozhodování ERÚ i na spory, v nichž vystupuje zákazník nikoliv jen
v postavení spotřebitele.
Zranitelný zákazník
Pojem zranitelný zákazník dosud není v právním řádu ČR definován. Není definován ani
v legislativě EU. Ze strany EU je však kladen hlavní důraz, spíše než na definici pojmu
samotného, na existenci podpůrných systémů a vymezení toho, na které kategorie zákazníků
se tato podpora vztahuje. Jelikož směrnice 2019/944 ukládá členským státům nejen přijmout
nezbytná opatření k ochraně zranitelných zákazníků, ale tento pojem i vymezit, bude jej nutné
v právní úpravě nově alespoň definovat. S pojmem zranitelný zákazník je spojena
i problematika energetické chudoby. Ta je v českém právním řádu zakotvena v právní úpravě
zabývající se podpůrnými systémy v rámci sociálního zabezpečení a odpovídá tak
požadavkům směrnice 2019/944.
Dodavatel poslední instance
Institut dodavatele poslední instance představuje aplikaci povinnosti veřejné služby
na elektroenergetické a plynárenské podniky v zájmu dosažení cílů obecného hospodářského
zájmu ve smyslu legislativy EU. Právní úprava dodavatele poslední instance tedy odpovídá
požadavkům na povinnost veřejné služby dle směrnic 2019/944 a 2009/73, nicméně v novém
EZ bude potřeba upřesnit na základě praktických zkušeností některé detaily aplikace tohoto
institutu. Dále je účelné rozšířit tento institut pro případy, kdy provozovatel distribuční soustavy
nepřevezme sám nebo nezajistí předání odpovědnosti za odchylku v místě určeném k evidenci
ztrát dané distribuční soustavy.
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Povinnosti nad rámec licence
Tento institut bude zachován i v budoucí právní úpravě a bude dopracován tak, aby mohl být
operativně a vhodně použit (např. v případě, kdy provozovatel distribuční soustavy není
schopen zabezpečit distribuci elektřiny uživatelům soustavy a hrozí tak přerušení dodávky
(distribuce) elektřiny zákazníkům).

B.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

V nové právní úpravě zůstane zachováno stávající rozdělení zákazníka dle jednotlivých
energetických odvětví (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství), jelikož mezi nimi existují
ve vztahu k zákazníkovi natolik výrazné rozdíly, že není možné právní úpravu sjednotit.
Zachována však zůstanou pro všechna energetická odvětví společná ustanovení o ochraně
zákazníka vůči držitelům licence (ve smyslu stávajícího ustanovení § 11a EZ).
B.3.1

Právní úprava zákazníka v energetice

a) Zákazník v elektroenergetice
Definice zákazníka v elektroenergetice
Východiskem pro definici pojmu zákazník v elektroenergetice bude stávající úprava dle EZ.
Současně bude nutné se v nové právní úpravě vypořádat s pojmy, které zavádí směrnice
2019/944, zejména „konečný zákazník“, „velkoobchodní zákazník“, „zákazník v domácnosti“,
„zákazník mimo domácnost“ a „aktivní zákazník“.
 Konečný zákazník
Konečným zákazníkem směrnice 2019/944 rozumí zákazníka nakupujícího elektřinu pro
vlastní potřebu. Tato definice je částečně totožná s definicí zákazníka dle EZ s tím
rozdílem, že EZ počítá s vlastním konečným užitím elektřiny zákazníkem v odběrném
místě. EZ nadto výslovně připouští, aby zákazník poskytl a rozúčtoval jiné osobě elektřinu
jím odebranou prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického
zařízení o napětí do 52kV včetně (viz § 28 odst. 1 písm. g) EZ).
Jelikož podle směrnice 2019/944 je zákazníkem velkoobchodní zákazník (tedy obchodník
– viz níže) nebo konečný zákazník, nemá v české právní terminologii přídavné jméno
„konečný“ u zákazníka své opodstatnění, když vždy tam, kde se hovoří o zákazníkovi,
rozumí se jím konečný zákazník, a to i přes výslovnou možnost dodanou (zákazníkem
koupenou) elektřinu „poskytnout“ dalším odběratelům.
S ohledem na nezbytnost umožnit aktivní participaci zákazníků na trhu s elektřinou včetně
zavedení možnosti, aby mohli jimi vyrobenou elektřinu dodávat do elektrizační soustavy,
dojde k redefinici odběrného místa, které nově nebude jen místem, kde dochází k odběru
elektřiny, nýbrž i místem, kde může docházet k dodávce elektřiny do soustavy.
 Velkoobchodní zákazník (obchodník)
Velkoobchodní zákazník nakupuje elektřinu za účelem jejího dalšího prodeje. Podle
terminologie stávajícího EZ se tedy jedná o obchodníka s elektřinou. Podle navrhované
právní úpravy by se vždy mělo jednat o držitele licence na obchod s elektřinou, jelikož
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činnost obchodování s elektřinou je navrhováno v souladu se závěry uvedenými v kapitole
2.1 A vykonávat pouze podnikatelsky. Pojem velkoobchodní zákazník proto nebude v NEZ
zaveden a na místo toho bude nová právní úprava pracovat s pojmem obchodník
s elektřinou.
 Zákazník v domácnosti
Definovat pojem zákazníka v domácnosti je nezbytné s ohledem na navrhované zakotvení
vyvratitelné právní domněnky pro výkon činností v energetice podnikatelským způsobem
(viz kapitola 2.1 A).
Nezbytnost zavést pojem zákazníka v domácnosti je současně dána specifickými právy,
která zákazníkovi v domácnosti přiznává směrnice 2019/944 (např. právo na oznámení
každé změny cen za dodávky ze strany dodavatele nejpozději jeden měsíc před tím, než
změna nabude účinku; právo být dodavatelem s dostatečným předstihem před
plánovaným odpojením náležitě informován o alternativních opatřeních k odpojení).
Současně s tím již nebude v nové právní úpravě používán samostatný pojem spotřebitel,
jelikož zákazník v domácnosti bude spotřebitelem vždy. Všechna práva spotřebitele proto
budou přiznána zákazníkovi v domácnosti.
Nově navržená definice pojmu zákazník v domácnosti bude vycházet ze stávající definice
odběratele kategorie D, jež je obsažena v současné době v příloze č. 7 k vyhlášce č.
408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, a jež nejvíce vyhovuje požadavkům na
stanovení hranice mezi zákazníkem v domácnosti a mimo domácnost.
 Zákazník mimo domácnost
S ohledem na skutečnost, že dojde k jasnému vymezení pojmu zákazník v domácnosti,
zákazníkem mimo domácnost pak bude jakákoliv osoba, která nesplňuje požadavky
kladené na zákazníka v domácnosti a která nakupuje elektřinu pro vlastní potřebu
v odběrném místě. Směrnice 2019/944 zákazníkovi mimo domácnost nepřiznává žádná
zvláštní práva ani neukládá povinnosti. Z uvedených důvodů proto nebude v NEZ tento
pojem definován.
 Aktivní zákazník
Všechna práva aktivního zákazníka (jak je definován směrnicí 2019/944) budou obsažena
v právech zákazníka v elektroenergetice (např. právo prodávat elektřinu vyrobenou
z vlastních zdrojů, účastnit se programů flexibility nebo energetické účinnosti), navrhuje se
pojem aktivní zákazník v nové právní úpravě definovat odkazem na možnost jakéhokoliv
zákazníka aktivně působit na trhu s elektřinou.
Specifické povinnosti jednotlivých činností v elektroenergetice, které bude „aktivní“
zákazník vykonávat, budou vždy popsány v příslušné části dané činnosti v NEZ. Právní
úprava bude nastavena tak, že všichni zákazníci budou mít právo vystupovat jako aktivní
zákazník, tj. budou mít:


právo prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů nebo provozovat zařízení pro
ukládání energie;
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právo vykonávat svou činnost přímo nebo prostřednictvím agregátorů;



právo poskytovat flexibilitu;



povinnost podléhat transparentním a nediskriminačním síťovým poplatkům;



povinnost být finančně odpovědní za jimi způsobené odchylky v soustavě.

S ohledem na požadavky směrnice 2019/944 bude zavedena možnost zákazníků
spotřebovávat nebo skladovat elektřinu vyrobenou nejenom ve svých vlastních prostorách,
ale také v jiných prostorách mimo místa spotřeby, čímž bude umožněno sdílení energie
zákazníky nebo příp. energetickými společenstvími (viz kapitola 2.1 E).
Zákazník, který bude vystupovat jako aktivní zákazník, tedy bude aktivně participovat na
trhu s elektřinou, bude oprávněn působit ve skupině takto společně jednajících zákazníků.
Společně jednající zákazníci budou pro tyto účely a v souladu se směrnicí 2019/944
považováni za jednoho aktivního zákazníka, čemuž budou přizpůsobeny i práva
a povinnosti této skupiny zákazníků.
Práva a povinnosti zákazníka v elektroenergetice
Práva a povinnosti, jež dnes zákazníkovi stanoví stávající EZ, budou z velké míry zachována
a doplněna pouze o nové požadavky vyplývající ze směrnice 2019/944 a z nového modelu
trhu s elektřinou, jak je navrhován v kapitole 2.2 A.
Zákazník v elektroenergetice tak bude mít zejména právo uzavřít smlouvu o připojení,
nakupovat elektřinu, na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa, na
bezplatnou změnu dodavatele, na informaci o původu elektřiny, poskytovat podpůrné služby,
poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím vlastního
nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení.
Na základě směrnice 2019/944 budou práva zákazníka v elektroenergetice doplněna o právo
prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů nebo provozovat zařízení pro ukládání
energie, vykonávat svou činnost přímo nebo prostřednictvím agregátorů, poskytovat flexibilitu,
uzavřít více smluv o dodávkách elektřiny, uzavřít smlouvu s dynamickým určováním elektřiny,
právo na instalaci inteligentního měření dle podmínek stanovených směrnicí.
b) Zákazník v plynárenství
Definice zákazníka v plynárenství
Oproti elektroenergetice je v oblasti plynárenství legislativa EU ve vztahu k právům
a povinnostem zákazníka plně promítnuta do českého právního řádu. Z tohoto důvodu se
navrhuje, aby v nové právní úpravě byla převzata definice zákazníka v plynárenství
ze stávajícího EZ.
 Obchodník s plynem (velkoobchodní zákazník)
Obchodník s plynem bude definován obdobně jako obchodník s elektřinou.
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 Zákazník v domácnosti
Jakkoliv legislativa EU dosud neupravuje zákazníka v domácnosti i pro oblast plynárenství,
lze v tomto ohledu v budoucnu očekávat obdobný legislativní vývoj. Z tohoto důvodu bude
přijata obdobná úprava zákazníka v domácnosti jako v oblasti elektroenergetiky.
 Zákazník mimo domácnost
Ohledně pojmu „zákazník mimo domácnost“ platí obdobně, co bylo uvedeno výše
u zákazníka mimo domácnost v elektroenergetice.
 Aktivní zákazník
V odvětví plynárenství se v současné době nepředpokládá aktivní účast zákazníků
na trhu s plynem.
Práva a povinnosti zákazníka v plynárenství
Práva a povinnosti zákazníka v plynárenství stanovené stávajícím EZ budou z velké míry
zachovány.
Nad rámec stávajících povinností zákazníka v plynárenství zajistit přístup k měřicím zařízením
bude rozšířena tato povinnost i na vlastníka nemovitosti, v níž se měřicí zařízení nachází, a to
z důvodu, že zákazník nemusí být vždy totožný s vlastníkem nemovitosti. Současně bude
vyjmuta stávající povinnost zákazníka v plynárenství umožnit při stavebních úpravách
distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek změnu místa připojení, včetně změny
umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení a při změně tlakové úrovně distribuční
soustavy i osazení regulátoru tlaku plynu na veřejně přístupná místa, a tato povinnost bude
přesunuta na vlastníka nemovitosti.
c) Zákazník v teplárenství
Definice zákazníka v teplárenství
 Zákazník
Podle současného energetického zákona je zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou
energii pro její konečné využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným
zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné
energie, Předpokládáme, že tento pojem v uvedeném rozsahu bude zachován i v nové
právní úpravě.
 Odběratel tepelné energie
Podle současného energetického zákona je odběratelem tepelné energie distributor
tepelné energie nebo zákazník. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých vazeb
a smluvních vztahů v teplárenství je možné zvážit, zda uvedený pojem v nové právní
úpravě je nutné nadále používat či nikoli.
 Uživatel/spotřebitel
Tento pojem naopak není v současném energetickém zákoně zaveden. Na základě
případného rozšíření nového energetického zákona, který by zahrnoval celý proces od
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výroby tepelné energie až po užití tepelné energie uživatelem/spotřebitelem (typicky jde o
uživatele bytu), by bylo nutné tento pojem do energetického zákona zavést.
Případné doplnění nového pojmu do nového energetického zákona souvisí také
s transpozicí směrnice o energetické účinnosti resp. Směrnice 2018/2002. Uvedená
směrnice pracuje s pojmy konečný zákazník a konečný uživatel. Konečným zákazníkem
je fyzická nebo právnická osoba, jež nakupuje energii pro své vlastní konečné využití
(článek 2 bod 23)). Pojem konečný uživatel zahrnuje jak fyzické nebo právnické osoby
nakupující dodávky vytápění, chlazení nebo teplé užitkové vody pro vlastní konečné využití
(tj. konečné zákazníky) tak fyzické nebo právnické osoby užívající individuální budovu
nebo jednotku v budově s více bytovými jednotkami nebo ve víceúčelové budově
s dodávkami vytápění, chlazení nebo teplé užitkové vody z ústředního zdroje, které nemají
přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie (článek 10a odst. 1). Pro
konečné uživatele, kteří nejsou konečnými zákazníky, směrnice označení přímo nezavádí.
V čl. 10a odst. 3 nicméně hovoří o „konečných uživatelích, kteří nemají přímou nebo
individuální smlouvu s dodavatelem energie“.
Právní úprava v oblasti konečných uživatelů je v současné době rozdělena mezi zákon o
hospodaření energií a zákon č. 67/2013 Sb., přičemž například není stanoven žádný
orgán, který by byl oprávněn kontrolovat správnost rozúčtování nákladů na tepelnou
energii mezi konečné uživatele, jak to ostatně vyžaduje směrnice o energetické účinnosti.
S ohledem na zlepšení ochrany těchto subjektů by bylo vhodné určit kontrolní orgán, který
bude moci povinnosti vůči těmto uživatelům vymáhat.
B.3.2

Ochrana zákazníka

Právní úprava ochrany zákazníka bude vycházet z navrhované úpravy uvedené
v projednávané novele EZ (sněmovní tisk 799). Současně budou v základních oblastech
požívat ochrany všichni zákazníci.
V nové právní úpravě nebude pro oblast elektroenergetiky a plynárenství využíván pojem
„spotřebitel“, nýbrž pojem „zákazník v domácnosti“ (viz výše). Východiskem práv zákazníka
bude posílení korektních a transparentních smluvních vztahů mezi zákazníky (včetně
zákazníků v postavení spotřebitele) a licencovanými subjekty - dodavateli energie.
Zákazníkům v domácnosti bude poskytována široká ochrana, která jim zajistí svobodnou
a volnou realizaci dodávek energií. Ve vztahu k obecné ochraně spotřebitele dle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů a z toho vyplývajících
požadavků transponovaných do zákona o ochraně spotřebitele se bude jednat o úpravu, která
se uplatní speciálně pro energetický sektor, s tím, že obecná spotřebitelská právní úprava
podle zákona o ochraně spotřebitele a příp. občanského zákoníku se uplatní subsidiárně.
Rozšířená ochrana bude poskytnuta i zákazníkům – fyzickým osobám podnikatelům s roční
spotřebou plynu do 630 MWh (odpovídá kategorii zákazníka v pozici maloodběratele podle
přílohy č. 16 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a současnému § 11a odst.
1 EZ) či odebírajícím elektřinu ze sítí nízkého napětí.
Úprava NEZ pak bude vycházet z finální úpravy aktuálně projednávané novely EZ (sněmovní
tisk 799).
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V teplárenství se v oblasti ochrany zákazníka nepředpokládají významné změny. Zařazení
problematiky konečných spotřebitelů/uživatelů tepla do energetického zákona povede ke
zlepšení ochrany těchto konečných spotřebitelů/uživatelů z toho důvodu, že bude stanoven
kontrolní orgán, který bude dohlížet na plnění povinností vůči těmto konečným
spotřebitelům/uživatelů včetně například kontroly správného rozúčtování nákladů na tepelnou
energii.
B.3.3

Další instituty související s právy zákazníka

Vyúčtování
Požadavky směrnice 2019/944 a směrnice 2018/2002 v oblasti vyúčtování budou
transponovány v prováděcím právním předpise, kterým ERÚ stanoví na základě a v mezích
zákona konkrétní pravidla úpravy. Oproti současnému stavu bude v NEZ k vydání
předmětného prováděcího právního předpisu odpovídající výslovné zákonné zmocnění.
NEZ tedy bude v souvislosti s vyúčtováním obsahovat pouze rámcová pravidla.
Na základě požadavků praxe budou v nové právní úpravě stanovena speciální pravidla pro
vyúčtování při aktivaci institutu dodavatele poslední instance.
V souladu s požadavky směrnice 2019/944 dojde také ke změně v rozsahu vyúčtování
elektřiny a plynu. Zatímco podle stávající právní úpravy je příslušný subjekt povinen primárně
poskytovat doklad o vyúčtování v plném rozsahu (1. základní část, 2. podrobná část, 3.
doprovodná část) a zákazník je oprávněn požádat o zúžení rozsahu, budoucí právní úprava
nastaví opačnou konstrukci, kdy bude primárně poskytována pouze základní a doprovodná
část, a zákazník bude oprávněn požádat o rozšíření rozsahu.
Srovnávací nástroje
V nové právní úpravě bude určen ERÚ provozovat srovnávací nástroje. Dále budou v souladu
se směrnicí 2019/944 stanoveny závazné požadavky, které srovnávací nástroje budou muset
splňovat.
Mimosoudní urovnání sporů
Právo na mimosoudní urovnání sporů bude v nové právní úpravě zakotveno pro zákazníky ze
všech energetických odvětvích. Spory budou stejně jako podle stávající právní úpravy řešeny
ERÚ.
Zranitelný zákazník
Bude vymezeno, koho lze považovat pro účely energetiky za zranitelného zákazníka, který
bude požívat zvláštního zacházení ze strany jeho dodavatelů energie. Výchozí teoretické
parametry zranitelného zákazníka představují zejména stav, kdy je zákazník výrazně méně
schopný než typický zákazník chránit nebo zastupovat své zájmy na trhu s energií (například
z důvodu věku nebo zdravotního stavu) a při vzniku nenadálé negativní situace z hlediska
dodávky energií bude z důvodu svého osobního stavu danou událostí více poškozen než jiný
zákazník v totožné situaci.

78 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

Dodavatel poslední instance
Institut dodavatele poslední instance odpovídá požadavkům směrnic 2019/944 a 2009/73 na
zajištění povinnosti veřejné služby. V nové právní úpravě zůstane tento institut zachován
s tím, že může dojít ke změně v určitých podmínkách, za kterých dodavatel poslední instance
poskytuje veřejnou službu. Dojde ke zpřesnění aplikace tohoto institutu na základě praktických
zkušeností. Dále je účelné rozšířit tento institut pro případy, kdy provozovatel distribuční
soustavy nepřevezme sám nebo nezajistí předání odpovědnosti za odchylku v místě určeném
k evidenci ztrát dané distribuční soustavy.
Povinnosti nad rámec licence
V nové právní úpravě zůstane tento institut zachován a bude dopracován pro praktické využití.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

B.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Právní úprava zákazníka v energetice

B.4.1

a) Zákazník v elektroenergetice
Definice


zákazníkem v elektroenergetice se rozumí osoba nakupující nebo odebírající elektřinu
pro vlastní potřebu v odběrném místě (rozumí se tím „konečný zákazník“ podle
směrnice 2019/944);



vymezení odběrného místa v elektroenergetice zohledňující možnost dodávky
elektřiny nejen do, ale i z elektrického zařízení, tedy jako místo, které je připojeno
k přenosové nebo k distribuční soustavě, a to přímo, prostřednictvím elektrické
přípojky, společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky
a společné domovní instalace, a ve kterém je instalováno elektrické zařízení jednoho
zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož nebo z něhož se uskutečňuje
dodávka elektřiny;



v souladu se směrnicí 2019/944 bude upraven pojem zákazník v domácnosti, kterým
se bude rozumět fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě
a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením
nebo osobních potřeb členů její domácnosti. Zákazníkovi v domácnosti budou přiznána
zvláštní práva a zvláštní ochrana nad rámec práv a ochrany přiznané zákazníkovi. Na
zákazníka v domácnosti bude vždy nahlíženo jako na spotřebitele.

Práva zákazníka


uzavřít smlouvu o připojení;



nakupovat elektřinu;



na dopravu dohodnutého množství elektřiny z a do odběrného místa;
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svobodně si zvolit dodavatele dle vlastního výběru, včetně dodavatelů ze zahraničí;



na bezplatnou změnu dodavatele;



na informaci o původu elektřiny;



poskytovat podpůrné služby;



za stanovených podmínek provozovat vlastní náhradní zdroj;



na uzavření více smluv o dodávkách elektřiny;



uzavřít smlouvu s dynamickým určováním ceny elektřiny;



právo na instalaci inteligentního měření podle podmínek daných směrnicí;



právo nezávisle na svém dodavateli nakupovat elektroenergetické služby;



prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů nebo provozovat zařízení pro ukládání
energie;



poskytovat flexibilitu, a to přímo nebo prostřednictvím agregátora, a to i nezávisle na
svém dodavateli;



uzavřít smlouvu o agregaci, pokud si to přeje, i bez souhlasu svého dodavatele
elektřiny;



ve vymezených případech a za stanovených podmínek bezplatně obdržet všechny
relevantní údaje týkající se odezvy strany poptávky nebo údaje o dodané a prodané
elektřině, pokud o to zákazník požádá;



na neuplatňování jakýchkoliv diskriminačních technických a administrativních
požadavků, postupů a poplatků ze strany dodavatelů elektřiny v závislosti na tom, zda
má zákazník uzavřenou smlouvu se subjektem vykonávajícím činnost agregace;
na dodavatele poslední instance.



Povinnosti zákazníka


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přenosové či distribuční
soustavy;



mít nainstalováno měřicí zařízení a umožnit k němu provozovateli přenosové či
distribuční soustavy přístup;



zaregistrovat se v případech definovaných zákonem či právním předpise u operátora
trhu a předávat mu technické údaje;



platit poplatky a ceny související s přístupem k síti nebo s využitím sítí;
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v případě aktivního zákazníka povinnost disponovat průběhovým nebo inteligentním
měřením;



udržovat odběrné zařízení v řádném technickém stavu;



další povinnosti dle činností, které aktivně vykonává na trhu s elektřinou (bude
upraveno přímo u konkrétní činnosti v energetice).

b) Zákazník v plynárenství
Definice


zákazníkem v plynárenství se rozumí osoba nakupující nebo odebírající plyn pro
vlastní potřebu v odběrném místě;



odběrným místem v plynárenství se rozumí místo, které je připojeno k přepravní
soustavě, distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu nebo zásobníku plynu, a to
přímo, prostřednictvím plynovodní přípojky, společné domovní instalace nebo
prostřednictvím plynovodní přípojky a společné domovní instalace, a ve kterém je
instalováno odběrné plynové zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicího zařízení, do
něhož se uskutečňuje dodávka plynu;



bude zakotvena zvláštní úprava zákazníka v domácnosti pro oblast plynárenství,
kterým bude fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě
o takové úrovni do 4 bar včetně, a která odebírá plyn k uspokojování její osobní potřeby
související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti.

Práva zákazníka


právo na připojení svého odběrného zařízení;



právo na bezplatnou změnu dodavatele;



právo zřídit přímý plynovod;



právo přistupovat do přepravní soustavy, distribuční soustavy a k zásobníku plynu;



právo poskytovat jiné osobě odebraný plyn, a to prostřednictvím vlastního nebo jím
provozovaného odběrného plynového zařízení;



právo na svobodnou volbu dodavatele dle vlastního výběru, včetně dodavatelů ze
zahraničí;



práva zranitelného zákazníka;



na dodavatele poslední instance;

Povinnosti zákazníka
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řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní či distribuční soustavy;



mít měřicí zařízení a umožnit k němu přístup provozovateli příslušné soustavy;



zaregistrovat se v případech definovaných zákonem či právním předpise u operátora
trhu a předávat mu technické údaje;



platit poplatky související s využitím sítí;



udržovat odběrné zařízení v řádném technickém stavu.

c) Zákazník v teplárenství
Definice


úprava bude shodná se stávající právní úpravou, zákazníkem tedy bude osoba, která
nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a odebírá nakoupenou tepelnou
energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému
tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie.

Práva zákazníka


na připojení ke zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení při splnění
dodavatelem stanovených podmínek;



na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie;



poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to prostřednictvím vlastního nebo
jím provozovaného odběrného tepelného zařízení;



odstoupit od smlouvy o dodávkách tepelné energie v případě změny teplonosné látky
nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení;

Povinnosti zákazníka


umožnit na žádost dodavatele tepelné energie přístup k částem odběrného tepelného
zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie;



umožnit dodavateli tepelné energie pravidelné odečty naměřených hodnot na měřicím
zařízení;



nezasahovat do měřicího zařízení;



v případě požadavku na odpojení od rozvodného tepelného zařízení uhradit
jednorázové náklady spojené s odpojením;



upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak,
aby odpovídalo změnám teplonosné látky nebo jejích parametrů, pokud nevyužije
práva odstoupit od smlouvy o dodávkách tepelné energie;



při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se podřídit omezení spotřeby tepelné
energie bez ohledu na uzavřené smlouvy;
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provozovat odběrné zařízení tak, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivňování provozu
rozvodného tepelného zařízení;



dodržovat stanovené podmínky odběru tepla v souladu se smlouvou.

B.4.2

Ochrana zákazníka

Obecná ochrana zákazníka




ochrana zákazníka v těchto oblastech:
o

zveřejňování smluvních podmínek a cen vyjádřených v Kč na příslušnou
měrnou jednotku (rozuměno ceníkové ceny, nikoliv individuální ceny);

o

v elektroenergetice a plynárenství možnost ukončit smluvní vztah při změně
smluvních podmínek či zvýšení ceny;

o

právo na spravedlivé a transparentní smluvní podmínky;

o

požadavky na stanovení záloh;

o

výběr způsobu plateb a spravedlivé, rychlé a nekomplikované vyřizování
stížností;

o

právo na sdělení data ukončení smlouvy.

zvláštní ochrana zákazníka v domácnosti:
o

povinná písemná forma smluv uzavíraných se zákazníky v domácnosti;

o

právo ukončit smluvní vztah na jeho počátku v případech uzavření smluv
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele (v nové právní
úpravě bude zakotveno pouze právo na výpověď do patnácti dnů po zahájení
dodávky, obecné právo na odstoupení od smlouvy bude zákazník v domácnosti
mít dle OZ);

o

jednoduchá a volná realizace rozhodnutí neprodloužit smlouvu;

o

časové omezení smluv na dobu určitou;

o

právo na ukončení smlouvy při zániku užívacího práva k odběrnému místu;

o

časové omezení trvání plných mocí udělených zákazníkem;

o

ochrana při jednání se zprostředkovatelem;

o

informační povinnost dodavatele o alternativních opatřeních k odpojení;

o

bezplatný přístup ke srovnávacímu nástroji;

o

limitace smluvních pokut při změně dodavatele při předčasném ukončení
smlouvy.
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zvláštní ochrana zákazníka – fyzické osoby podnikatele s roční spotřebou plynu do 630
MWh či odebírajícího elektřinu ze sítí nízkého napětí:
o

právo na výpověď smlouvy do patnácti dnů po zahájení dodávky;

o

jednoduchá a volná realizace rozhodnutí neprolongovat smlouvu;

o

časové omezení smluv na dobu určitou;



dodavatel poslední instance;



právo na výpověď smlouvy při zániku užívacího práva k nemovitosti.



principy ochrany zákazníka a konečného spotřebitele v teplárenství budou nastaveny
v kontextu budoucí podoby modelu trhu v sektoru teplárenství.

B.4.3

Další instituty související s právy zákazníka

Vyúčtování




NEZ vymezí pouze rámcová pravidla:
o

povinnost příslušných držitelů licence bezplatně vyúčtovávat dodávku elektřiny,
plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související
službu v plynárenství, a to řádným vyúčtováním za zúčtovací období, nebo za
předem stanovených podmínek mimořádným vyúčtováním v průběhu
zúčtovacího období za jeho příslušnou část;

o

povinnost příslušných držitelů licence
o vyúčtování v elektronické podobě;

o

institut řádného vyúčtování, mimořádného vyúčtování a opravného vyúčtování;

o

základní charakteristiku rozsahu dokladu o vyúčtování;

o

základní rámec pro délku zúčtovacího období (vyúčtování na základě spotřeby
se provádí alespoň jednou ročně);

o

speciální povinnost vyúčtovat v případě ukončení odběru elektřiny nebo plynu
zákazníkem v odběrném místě nebo změně obchodníka s elektřinou nebo
obchodníka s plynem, a to nejpozději do šesti týdnů poté, co takové ukončení
nebo změna proběhla;

o

zmocňovací ustanovení – ERÚ stanoví vyhláškou rozsah, náležitosti a termíny
řádného, mimořádného a opravného vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo
tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících
služeb v plynárenství, délku zúčtovacího období a podmínky jejího uplatňování,
a termíny poskytování dokladu o vyúčtování.

umožnit

poskytování

dokladu

detailní úprava zohledňující požadavky směrnice 2019/944 (primární poskytnutí
dokladu o vyúčtování zákazníkovi pouze v základním rozsahu, na vyžádání zákazníka
v plném rozsahu) bude obsažena v prováděcím právním předpise;
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speciální úprava vyúčtování při aktivaci institutu dodavatele poslední instance:
o

povinnost původního dodavatele, jehož dodávka elektřiny nebo plynu je
ukončena okamžikem zahájení dodávky dodavatelem poslední instance,
vyúčtovat ve stanovené lhůtě dodávku elektřiny nebo plynu;

o

pravidla pro vyúčtování provedené dodavatelem poslední instance.

Srovnávací nástroje


ERÚ bude určen jako subjekt provozující nezávislý srovnávací nástroj;



budou stanoveny požadavky na srovnávací nástroje;

Mimosoudní urovnávání sporů


bude stanovena pravomoc ERÚ rozhodovat spory, jejichž stranou jsou zákazníci
v energetice.

Zranitelný zákazník


bude stanovena definice zranitelného zákazníka. Směrnice 2019/944 mezi možnými
definičními znaky zmiňuje výši příjmů, podíl výdajů na energii v rámci disponibilního
příjmu, energetickou účinnost domácnosti, kritickou závislost na elektrických
zařízeních ze zdravotních důvodů a věk.. Při přípravě paragrafového znění bude
zváženo, jaké osoby budou do definice zranitelného zákazníka zahrnuty. Je však třeba
vzít v úvahu, že příliš velkým rozšířením této skupiny by došlo k socializaci nákladů ve
vztahu k ostatním zákazníkům.

Dodavatel poslední instance


bude zachován institut dodavatele poslední instance v rozsahu dle stávající právní
úpravy EZ. Dle praktických zkušeností budou jednotlivá ustanovení aplikace institutu
dodavatele poslední instance upřesněna.



Dále je účelné rozšířit tento institut pro případy, kdy provozovatel distribuční soustavy
nepřevezme sám nebo nezajistí předání odpovědnosti za odchylku v místě určeném k
evidenci ztrát dané distribuční soustavy.

Povinnosti nad rámec licence


C.

V nové právní úpravě zůstane tento institut zachován.

Stavebně - provozní aspekty

V rámci této části je popsána současná a navrhovaná právní úprava vztahující se ke stavebněprovozním aspektům souvisejícím s energetickým sektorem. Jedná se zejména o právní
úpravu veřejnoprávních oprávnění provozovatelů energetických zařízení, věcných břemen
a vyvlastnění, ochranných a bezpečnostních pásem energetických zařízení a přeložek
energetických zařízení.
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Právní úprava stavebně - provozních aspektů souvisejících s energetickým sektorem není
zásadně dotčena požadavky Zimního balíčku. Vybrané požadavky směrnice 2019/944
dotýkající se výstavby přímých vedení a výroben elektřiny (čl. 7 a 8 směrnice 2019/944) budou
transponovány v rámci institutu autorizace (viz kapitola 2.2 B) a obecné právní úpravy
stavebního práva. Návrh věcných řešení v této části věcného záměru proto vychází
z požadavku na systematizaci NEZ a vyřešení určitých problematických situací, které se
v praxi objevují a je třeba je řešit změnou právní úpravy.

C.1.
C.1.1

Popis současného stavu
Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů energetických zařízení

Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů zařízení jsou upravena v několika samostatných
ustanoveních EZ. Do problematiky veřejnoprávních oprávnění patří i ustanovení ukládající
povinnosti, které je třeba při výkonu veřejnoprávních oprávnění plnit a rovněž i ustanovení
ukládající povinnosti uhrazení náhrady za majetkové újmy či nemajetkového omezení
v běžném užívání způsobené výkonem veřejnoprávních oprávnění. Ustanovení se nacházejí
ve třech dílech EZ, tj. ve všech energetických odvětvích (elektroenergetika, plynárenství,
teplárenství).
C.1.2

Věcná břemena a vyvlastnění

EZ ukládá povinnosti vybraným provozovatelům energetických zařízení ke zřizování věcných
břemen v několika samostatných ustanoveních. EZ stanoví také obsah věcných břemen.
V případě nemožnosti smluvního zřízení věcných břemen stanovuje EZ v uvedených
ustanoveních účel vyvlastnění, na základě kterého je možné právo odpovídající věcnému
břemeni vyvlastnit. Ustanovení se nacházejí ve třech dílech EZ upravující jednotlivá
energetická odvětví.
Pro úplnost právní úpravy vyvlastnění je třeba zmínit § 3 odst. 2 EZ, který představuje společné
ustanovení, které u vybraných činností v energetice deklaruje jejich vykonávání ve veřejném
zájmu a dále uvádí, že pro tyto činnosti lze vlastnické právo k pozemku, stavbě nebo zařízení
omezit či odejmout.
C.1.3

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení

Ochranná a bezpečnostní pásma (dále jen „OBP“) jsou upravena v několika samostatných
ustanoveních EZ. Ustanovení se nacházejí ve třech dílech EZ upravující jednotlivá energetická
odvětví.
EZ stanovuje pro vybraná energetická zařízení ochranná pásma. Pouze v případě plynárenství
pak stanovuje i pásma bezpečnostní. Ochranná pásma v elektroenergetice a teplárenství
a jejich prostorové rozsahy jsou stanoveny přímo v ustanovení EZ, pouze plynárenská
bezpečnostní pásma jsou stanovena v příloze EZ. V OBP pak EZ omezuje vykonávání
některých činností, nicméně umožňuje, aby za určitých podmínek bylo možné některé činnosti
vykonávat na základě souhlasu provozovatele příslušného energetického zařízení.
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C.1.4

Přeložky energetických zařízení

Přeložky energetických zařízení jsou upraveny v několika samostatných ustanoveních EZ.
Ustanovení se nacházejí ve třech dílech EZ upravující jednotlivá energetická odvětví.

C.2.
C.2.1

Vyhodnocení současného stavu
Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů energetických zařízení

Právní úprava veřejnoprávních oprávnění je rozptýlena do mnoha částí EZ, což činí EZ
nepřehledným a vzhledem k počtu těchto ustanovení nezanedbatelným způsobem zvětšuje
jeho rozsah. Vícenásobné opakování stejných pravidel je neodůvodněné a nežádoucí. Ve
všech uvedených ustanoveních je obsažena téměř identická úprava, jelikož provozovatelé
zařízení k plnění svých zákonných povinností potřebují stejný rozsah zákonných oprávnění.
V některých případech jsou sice v textaci ustanovení určité odchylky, ty jsou však ve většině
případů způsobené zvolenou legislativní technikou a málo důslednými změnami prováděnými
v různých časových obdobích platnosti EZ pouze do určitých částí EZ bez koordinace
ostatních částí EZ. Odchylky v textaci proto většinou nereflektují odlišnosti energetických
odvětví či jejich zařízení.
Vzhledem k tomu, že měření nelze jednoznačně označit za provoz energetické soustavy, není
úprava EZ zcela jednoznačná v tom, zda je možné použít veřejnoprávní oprávnění vstupu
a vjezdu rovněž i ke vstupu a vjezdu (resp. v tomto případě průjezdu) na (resp. přes) cizí
nemovitosti za účelem provedení odečtů z měřicích zařízení provozovatele nacházejících se
na nemovitostech, ke kterým je možný přístup jen přes tyto cizí nemovitosti.
V případě veřejnoprávního oprávnění vstupu a vjezdu není EZ vždy jednoznačný v tom,
v jakém okamžiku má být oznámení o vstupu a vjezdu realizováno. EZ výslovně nepamatuje
na případy, kdy momentální okolnosti provedení oznámení buď vylučují (vstup a vjezd
nesnese odkladu), nebo na případy, kdy oznámení nepřináší pro vlastníka nemovitosti
praktický smysl (veřejně přístupné pozemky).
V případech, kdy vlastník pozemku nesplní, ani na dodatečnou výzvu provozovatele, svou
zákonnou povinnost udržovat ochranné pásmo v parametrech požadovaných EZ, a povinnost
provést údržbu ochranného pásma namísto vlastníka má uloženou provozovatel, EZ
nestanoví, kdo nese náklady této náhradní údržby.
C.2.2

Věcná břemena a vyvlastnění

Právní úprava věcných břemen a jejich vyvlastnění je rozptýlena do mnoha částí EZ, což činí
EZ nepřehledným a vzhledem k počtu ustanovení nezanedbatelným způsobem zvětšuje jeho
rozsah. Vícenásobné opakování stejných pravidel je neodůvodněné a nežádoucí. Ve všech
uvedených ustanoveních je obsažena téměř identická úprava, jelikož provozovatelé zařízení
k plnění svých zákonných povinností potřebují zřízení věcných břemen o stejném obsahu,
rovněž i důvody pro jejich vyvlastnění jsou pochopitelně stejné. Pokud se týče definice obsahu
věcných břemen, pak ta je ve většině ustanovení opět identická, pokud se odlišuje, jsou tyto
odchylky nedůvodné. V některých případech jsou sice v textaci ustanovení určité odchylky, ty
jsou však ve většině případů způsobené zvolenou legislativní technikou a málo změnami
prováděnými v různých časových obdobích platnosti EZ pouze do určitých částí EZ bez

87 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

koordinace ostatních částí EZ. Odchylky textace tedy většinou nereflektují odlišnosti
energetických odvětví či jejich zařízení.
V souvislosti s vyvlastněním je výkladově problematickým § 3 odst. 2 EZ, přičemž v současné
době se uplatňují dva jeho výklady. Podle prvního výkladu je toto ustanovení pouze
deklaratorní a tvoří jakýsi úvod k právní úpravě vyvlastnění práv odpovídajících věcným
břemenům, která v EZ následuje dále - v uvedených ustanoveních jednotlivých provozovatelů.
Podle druhého, a je důležité uvést, že převažujícího výkladu, obsahuje ustanovení samostatný
účel vyvlastnění, který, na rozdíl od ustanovení u jednotlivých provozovatelů, umožňuje
vyvlastnění nejen práv odpovídajících věcným břemenům (omezení vlastnického práva), ale
i získání vlastnického práva (odejmutí vlastnického práva).
EZ bez dostatečného důvodu nepřiznává status veřejného zájmu některým energetickým
zařízením, která by zřizována a provozována ve veřejném zájmu být měla (např. výrobny
zemního plynu z důvodu jejich jednoznačného lokálního určení). Rovněž by pro zřízení
a provozování takových vybraných zařízení mělo být možné omezit či odejmout vlastnické
právo vyvlastněním, v případě, že nebude získáno provozovatelem daného zařízení smluvně.
Nepanuje obecná shoda na tom, zda má být součástí plochy věcného břemene i plocha
ochranného a bezpečnostního pásma, přičemž samotné věcné břemeno je právně zcela
odlišný institut od ochranného a bezpečnostního pásma. Někteří vlastníci pozemků při
zřizování věcného břemene proto nesprávně požadují jeho zřízení i v ploše OBP.
Zejména někteří povinní z existujících věcných břemen zpochybňují, že obsah věcného
břemene umožňuje k energetické soustavě přiložit (resp. přivěsit) i síť elektronických
komunikací, přesto, že ta podle definic EZ rovněž patří mezi energetická zařízení
energetických soustav a ve většině případů se jedná o jejich neoddělitelnou součást.
Ze znění § 96 odst. 9 EZ vznikají výkladové pochybnosti, zda např. při převedení vlastnického
práva k části přenosové soustavy přecházejí věcná práva umožňující její umístěni
a provozování na cizím pozemku na jejího nového nabyvatele, pokud je jím provozovatel
distribuční soustavy a naopak. Rovněž vznikají otázky, zda novým nabyvatelem může být
pouze osoba, která z právního pohledu nově vznikla či může jít i o osobu již existující. Je tedy
potřebné vyjasnit a zejména potvrdit účel současného ustanovení, kterým je zajištění
fungování a využitelnosti stávajících, zejména liniových staveb, bez nutnosti znovuzřizování
věcných práv k cizímu pozemku.
C.2.3

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení

Právní úprava OBP je rozptýlena do mnoha částí EZ, což činí EZ nepřehledným a vzhledem
k počtu ustanovení nezanedbatelným způsobem zvětšuje jeho rozsah. Vícenásobné
opakování stejných pravidel je neodůvodněné a nežádoucí. Ochranná pásma a jejich rozsahy
jsou stanoveny přímo v ustanovení EZ, vyčlenění právní úpravy stanovující plynárenská
bezpečnostní pásma a jejich prostorový rozsah do samostatné přílohy EZ je proto
nekoncepční.
Pokud jde o omezení činností v OBP, není dle současné právní úpravy zcela jednoznačné,
které činnosti jsou zcela zakázány a ke kterým je možné udělit souhlas.
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Současná úprava ochranných pásem u podzemních vedení elektrizační soustavy způsobuje
výkladové obtíže. Ze stručné formulace „po obou stranách krajního kabelu“ obsažené v § 46
odst. 5 EZ není zřejmé, zda ochranné pásmo zasahuje pouze do stran nebo i do
výšky/hloubky, případně do jaké, zda neomezeně, jako u nadzemních vedení, nebo jen 1 resp.
3 metry.
Je třeba zachovat ochranná pásma pro samostatnou síť elektronických komunikací sloužící
provozovatelům energetických soustav.
C.2.4

Přeložky energetických zařízení

Přeložky jsou upraveny odchylně pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. Základním
pravidlem je, že povinnost úhrady nákladů na provedení přeložky má ten, kdo potřebu přeložky
vyvolal, přičemž vlastnictví zařízení se po provedení přeložky nemění. Z tohoto základního
principu mohou existovat výjimky.
Právní úprava přeložek je rozptýlena do mnoha částí EZ, což činí EZ nepřehledným
a vzhledem k počtu ustanovení nezanedbatelným způsobem zvětšuje jeho rozsah.
Vícenásobné opakování stejných pravidel je neodůvodněné a nežádoucí. Ve všech
uvedených ustanoveních je obsažena téměř identická úprava, jelikož pravidla pro provádění
přeložek mají být ve všech odvětvích stejná s výjimkou odůvodněných odlišností daných
technickou povahou přeložek v jednotlivých odvětvích energetiky.

C.3.
C.3.1

Návrh věcných řešení v oblasti
Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů energetických zařízení

V případě veřejnoprávních oprávnění jde o úpravu, u které se nabízí její umístění do jediné
části EZ pro všechna zařízení, resp. jejich provozovatele. Konsolidací by došlo k výraznému
zvýšení přehlednosti EZ, zlepšení orientace v EZ a podstatné redukci rozsahu EZ. Konsolidací
by byly odstraněny zákonodárcem nechtěné odlišnosti mezi jednotlivými ustanoveními.
V případě budoucí potřeby změny ustanovení veřejnoprávních oprávnění by bylo možné
provést změnu na jediném místě bez nutnosti změny ustanovení v ostatních částech
energetických odvětví, díky čemuž nebude docházet k existenci rozdílných ustanovení napříč
EZ.
Při využití veřejnoprávního oprávnění vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti v souvislosti se
zřizováním, obnovou a provozováním soustavy a s měřením bude provozovatel soustavy
povinen vstup na nemovitosti vlastníků nemovitosti bezprostředně oznámit. Bude zakotvena
povinnost vlastníka nemovitosti zajistit přístup k měřicím zařízením v případech, kdy zákazník
nemá z jakéhokoliv důvodu (např. nájemní vztah) fyzický přístup k měřícímu zařízení.
Primárně však bude mít povinnost zajistit přístup k měřicímu zařízení zákazník. Oznámení
o vstupu a vjezdu nebude požadované v případě, kdy jej není možné provést pro
prokazatelnou naléhavost důvodu vstupu a vjezdu (např. při odstraňování havárií a poruch
energetických zařízení, ve stavech nouze a při předcházení stavům nouze). V takových
případech lze uvažovat pouze o oznámení dodatečném.
Bude zváženo, zda v případě, že je nutný v souvislosti se zřizováním, obnovou a
provozováním soustavy a v souvislosti s měřením vstup na takovou nemovitost, k níž nevede
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jiný přístup nežli přes cizí pozemky, bude možné využít veřejnoprávní oprávnění vstupu
a vjezdu na cizí pozemek.
Provozovatel bude povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a po
skončení prací bude povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo
užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti.
Dále bude posouzena nutnost oznámení o vstupu a vjezdu u veřejně přístupných nemovitostí.
Je navrhováno, aby náklady údržby ochranného pásma, které provede provozovatel poté, co
údržbu po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel
nemovitosti, nesl provozovatel dotčeného zařízení. To však nezbavuje vlastníka dotčené
nemovitosti dodržovat předpisy týkající se ochranného pásma. Zároveň bude jasně stanoveno,
že vlastník pozemku, který provede údržbu ochranného pásma sám, nemá nárok na náhradu
nákladů s tím spojených.
C.3.2

Věcná břemena a vyvlastnění

V případě věcných břemen jde o úpravu, u které se nabízí její umístění do jediné části EZ pro
všechna zařízení, resp. jejich provozovatele. Konsolidací by došlo k výraznému zvýšení
přehlednosti EZ, zlepšení orientace v EZ a podstatné redukci rozsahu EZ. Konsolidací budou
odstraněny zákonodárcem nechtěné odlišnosti mezi jednotlivými ustanoveními. V případě
budoucí potřeby změny ustanovení věcných břemen a jejich vyvlastnění by bylo možné
provést změnu na jediném místě bez nutnosti změny ustanovení v ostatních částech
energetických odvětví, díky čemuž nebude docházet k existenci rozdílných ustanovení napříč
EZ. Definice obsahu věcných břemen by měly být sjednoceny a zjednodušeny např. na
umístění a provozování zařízení energetické sítě. V případě potřeby mohou být činnosti, které
lze v rámci věcných břemen na cizích pozemcích vykonávat, detailněji rozepsány v důvodové
zprávě EZ.
Bude jednoznačně vymezeno, které činnosti v energetice mohou být vykonávány ve veřejném
zájmu.
NEZ nebude deklarovat veřejný zájem na zřizování a provozování všech
energetických zařízení, jelikož s tímto speciálním statusem je třeba nakládat velice zdrženlivě,
když jeho dopadem může být i dotčení soukromých práv vlastníků nemovitostí. V NEZ bude
revidován rozsah tohoto statusu s tím, že bude udělen jen takovým energetickým zařízením,
u kterých je tento status dostatečně a jednoznačně odůvodněn.
V nových konsolidovaných ustanoveních o věcných břemenech bude výslovně uvedeno, že
předmětem vyvlastnění může být odnětí vlastnického práva (v souladu se současným stavem).
Bude stanoveno, ve kterých případech lze vlastnické právo odejmout a ve kterých případech
postačí pouze jeho omezení, resp. kdy má provozovatel zařízení povinnost zřídit věcné
břemeno a kdy získat vlastnické právo (např. povinnost zřizovat věcná břemena se uplatní pro
stavby liniové, kdežto povinnost disponovat vlastnickým právem se uplatní pro stavby neliniové
(jiná zařízení než vedení např. budovy)).
V souladu s četnou judikaturou nejvyšších soudů ČR i odbornou právní literaturou budou
odstraněny výkladové nejasnosti týkající se otázky zahrnutí plochy OBP do plochy věcného
břemene, když bude v NEZ výslovně stanoveno, že součástí plochy věcného břemene není
plocha ochranného ani bezpečnostního pásma.
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Dojde k potvrzení správnosti většinového právního názoru o dostatečnosti obsahu existujících
věcných břemen k tomu, aby bylo možné přiložit k existující energetické soustavě i síť
elektronických komunikací sloužící výhradně k provozu této soustavy. Správnosti tohoto
výkladu nasvědčuje i neoddělitelné propojení sítí elektronických komunikací se sítěmi
energetickými, přičemž tyto sítě elektronických komunikací jsou součástí energetických sítí a
slouží výlučně k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu soustavy. Bez rozvoje
sítí elektronických komunikací (vysokorychlostního internetu) nebude možné zavádět chytré
energetické sítě (smart grids).
Bude zajištěn přechod a převod věcných břemen (zákonných i smluvních) na nové vlastníky
energetických zařízení tak, aby bylo možné již zřízená energetická zařízení i nadále
provozovat a nebyl tak ohrožen jejich celospolečenský přínos.
C.3.3

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení

Vzhledem k rozdílným komoditám (energiím), pro které energetická zařízení slouží, je
pochopitelné, že rozsah OBP ani omezující režim v nich není možné stanovit jednotně. Přesto
je možné značnou část právní úpravy sjednotit do jediné části NEZ pro všechna energetická
zařízení, resp. jejich provozovatele. Konsolidací dojde k výraznému zvýšení přehlednosti NEZ,
zlepšení orientace v NEZ a podstatné redukci rozsahu NEZ, oproti současnému EZ.
Konsolidována by měla být zejména ustanovení stanovující vznik a zánik OBP a dále
i ustanovení stanovující proces posuzování a udělování souhlasů s činnostmi v nich.
V případě budoucí potřeby změny ustanovení OBP by bylo možné provést změnu na jediném
místě bez nutnosti změny ustanovení v ostatních částech energetických odvětví, díky čemuž
nebude docházet k existenci rozdílných ustanovení napříč NEZ. Pokud jde o ustanovení, která
musí nadále obsahovat pravidla odlišná pro energetická zařízení různých odvětví, může i tak
dojít k jejich sdružení, jelikož technické odlišnosti jednotlivých zařízení budou případně
zohledněny použitím členění právní úpravy do částí oddělených názvy ustanovení (např.
oddíly, pododdíly apod.). Právní úprava plynárenských bezpečnostních pásem je
v současném EZ velice stručná a měla by být o to více konsolidována do ustanovení
společných pro OBP. Přesto, že bezpečnostní pásma stanovuje energetický zákon jen
v plynárenství, není důvodné věnovat jejich právní úpravě samostatnou část NEZ.
Stanovení druhů OBP a jejich prostorového rozsahu (nikoli např. procesně-právních pravidel
týkajících se OBP) bude přesunuto mimo hlavní část NEZ, do jeho přílohy. Důvodem je přílišný
technický detail, odborný popis jednotlivých energetických zařízení, číselné označení rozměrů,
geodetický postup vyměření rozsahu OBP apod. Vyčlenění do přílohy NEZ je vhodné také pro
přehlednost těchto údajů, když pouze v příloze lze podle pravidel legislativní úpravy používat
např. tabulky, které jsou pro tento účel přínosné.
Bude zpřesněn způsob stanovení rozsahu ochranných pásem podzemních vedení v
elektroenergetice, a to tak, že ochranné pásmo bude tvořit souvislý prostor vymezený svislými
rovinami měřenými kolmo na vodič podzemního vedení, aby ochranné pásmo zasahovalo do
všech směrů okolo vodiče.
Problematika ochranných pásem bude dána do souladu s novým stavebním zákonem.
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C.3.4

Přeložky energetických zařízení

Obecně bude zachován základní princip, že náklady na provedení přeložky platí žadatel.
Zákon může nicméně upravit také konkrétní výjimky z tohoto pravidla pro případy hodné
zvláštního zřetele (např. v oblasti elektrizačních sítí nízkého napětí, kdy elektrické vedení brání
vykonání rozhodnutí o odstranění stavby, nebo při ohrožení bezpečnosti provozu elektrizační
soustavy či při ohrožení zdraví osob by náklady na přeložku mohl nést provozovatel distribuční
soustavy, viz shodně poslední novela EZ – sněmovní tisk 799).
Dojde ke konsolidaci právní úpravy přeložek ve všech odvětvích s tím, že některé odlišnosti
dané technickou povahou přeložek v jednotlivých odvětvích budou z objektivních důvodů
zachovány.

C.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
C.4.1

Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů energetických zařízení



konsolidace ustanovení upravujících veřejnoprávní oprávnění do společných
ustanovení NEZ;



v případě zjištění odůvodněné potřeby odlišné právní úpravy pro některé provozovatele
zařízení (např. udělení odlišného veřejnoprávního oprávnění) odchylky stanovit
v samostatném odstavci společných ustanovení, nikoli však oddělením do části NEZ
pro příslušné odvětví;



bude zváženo rozšíření veřejnoprávního oprávnění vstupu a vjezdu i na cizí
nemovitosti, které jsou nezbytné pro přístup k měřicím zařízením;



náklady za náhradní údržbu ochranného pásma nese provozovatel, primární
povinnost za údržbu ochranného pásma však nadále tíží vlastníka, ten nemá právo
požadovat náhradu nákladů za její splnění;

C.4.2

Věcná břemena a vyvlastnění



konsolidace ustanovení upravujících věcná břemena a jejich vyvlastnění do
společných ustanovení NEZ;



zjednodušení obsahu věcných břemen;



možnost vyvlastnění i vlastnického práva;



bude zváženo rozšíření veřejného zájmu zřizování a provozování energetických
zařízení (případně s tím související účely vyvlastnění) i na některá další energetická
zařízení (např. výrobny zemního plynu);



plocha věcného břemene nezahrnuje plochy ochranných a bezpečnostních pásem;
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obsahem věcného břemene je i právo zřízení (přiložení) a provozování komunikační
sítě, která bude sloužit výlučně k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci
provozu soustavy;



právní úprava nového energetického zákona v oblasti oprávnění k cizím nemovitostem
zohlední otázky spojené s ukládáním vysokorychlostních sítí;



zachování přechodu a převodu věcných břemen na nové provozovatele energetických
zařízení.

C.4.3

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení



konsolidace ustanovení upravujících OBP do společných ustanovení NEZ;



odlišnosti jednotlivých odvětví a jejich zařízení případně řešit pomocí členění právní
úpravy do oddílů, pododdílů apod., nikoli však oddělením do části NEZ pro příslušné
odvětví;



stanovení OBP a jejich prostorový rozsah vyčlenit do přílohy NEZ;



ochranné pásmo podzemního vedení se nachází na všech stranách vodiče;



problematika ochranných pásem bude dána do souladu s novým stavebním zákonem;



zachovat ochranné pásmo pro sítě elektronických komunikací, které budou sloužit
výlučně k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu soustavy.

C.4.4

Přeložky energetických zařízení



zachování principu, že náklady na provedení přeložky nese žadatel s případným
stanovením konkrétních výjimek z tohoto pravidla;



konsolidace ustanovení upravujících přeložky do společných ustanovení NEZ (některé
odlišnosti dané technickou povahou přeložek v jednotlivých odvětvích budou
z objektivních důvodů zachovány);



umožnění provedení přeložky třetí osobou i pro elektroenergetiku.
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D.

Cenová regulace

V rámci této části návrhu je popsána současná a navrhovaná právní úprava vztahující se
k výkonu cenové regulace v energetickém sektoru, která je rozdělena na část týkající se
samotné právní úpravy cenové regulace v energetice, obligatorní a fakultativní cenovou
regulaci a hmotněprávní a procesní aspekty cenové regulace v energetice.
Požadavky na novou právní úpravu cenové regulace vycházejí zejména z posouzení
a zhodnocení současné praxe, jakož i z obsahu formálního upozornění EK o porušení
Smlouvy č. 2017/2152 ve věci namítaného nesprávného provedení směrnice 2009/72/ES
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice 2009/73/ES o společných
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Náprava namítaných nedostatků je provedena již
v rámci poslední novely EZ (sněmovní tisk 799) a nová právní úprava na ni bude v tomto
ohledu navazovat.

D.1.
D.1.1

Popis současného stavu
Právní úprava cenové regulace v energetice

Právní úprava výkonu regulace cen v energetických odvětvích je značně roztříštěná. Obecná
úprava je obsažena v předpisech upravujících výkon cenové regulace, tj. v zákoně č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) a v zákoně č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen“). Zvláštní
úprava regulace cen v energetických odvětvích je obsažena v EZ a zvláštní úpravu regulace
cen povinně vykupujícího a stanovení podpory podporovaných zdrojů energie obsahuje zákon
o POZE.
Zákon o cenách
Zákon o cenách zejména vymezuje oblasti, ve kterých může stát zasahovat formou cenové
regulace, dále práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc správních orgánů
při uplatňování, regulaci a kontrole cen.
Cenovou regulací zákon o cenách rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen
cenovými orgány, tj. správními orgány příslušnými k regulaci cen podle zákona o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen. Cenová rozhodnutí vydávaná cenovými orgány jsou
závazná pro okruh adresátů, který je v nich vymezen. Zákon o cenách tak zmocňuje cenové
orgány, aby okruh adresátů určily, a stanoví právně závaznou formu uveřejnění cenových
rozhodnutí, v oblasti energetiky v Energetickém regulačním věstníku.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen zakládá pravomoc ERÚ vykonávat
působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky, vydávat
právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v sektoru energetiky a vydávat
rozhodnutí o regulaci cen.
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Energetický zákon
Úprava regulace cen v energetickém sektoru je obsažena zejména v § 19a EZ, který vymezuje
jednotlivé ceny podléhající regulaci, principy výkonu veřejné moci v oblasti cenové regulace
v energetickém sektoru a základní hmotněprávní pravidla týkající se metod a způsobu
regulace cen.
Zákon o POZE
ERÚ stanovuje regulovanou cenu, kterou obdrží za plnění povinnosti pro subjekty, kterým
právní předpisy ukládají povinnost elektřinu a teplo vykupovat či veřejnou podporu za jejich
výrobu vyplácet. Výši podpory elektřiny a tepla ERÚ stanovuje pro subjekty, které požívají
práva podpory, tedy pro subjekty produkující příslušnou podporovanou energii.
Vyhlášky Energetického regulačního úřadu
Ustanovení § 98a odst. 2 písm. f) EZ obsahuje zákonné zmocnění pro ERÚ stanovit vyhláškou
způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah
údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné
usměrňování cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení energetické
účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické
účinnosti.
Obdobně zákon o POZE v § 53 odst. 2 písm. h) zakládá zmocnění pro ERÚ vyhláškou stanovit
způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost
povinně vykupujícího.
V současnosti je pro oblast elektroenergetiky a teplárenství úprava obsažena ve vyhlášce
ERÚ č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen
v elektroenergetice a teplárenství, pro oblast plynárenství pak ve vyhlášce ERÚ č. 195/2015
Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství. Tyto vyhlášky
doplňuje vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za
činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.
Ke způsobu regulace uvádí ustanovení § 1 shora popsaných regulačních vyhlášek, že ceny
v elektroenergetice, ceny v plynárenství a cena za činnost povinně vykupujícího jsou
regulovány způsobem úředně stanovených cen, ceny elektřiny dodavatele poslední instance
a cena tepelné energie jsou regulovány způsobem věcného usměrňování cen.
Cena mezinárodní přepravy plynu
Právní úprava ceny přepravy plynu vychází z přímo použitelných nařízení EU, a to nařízení
715/2009 a nařízení 2017/460 (nařízení NC TAR).
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D.2.
D.2.1

Vyhodnocení současného stavu
Právní úprava cenové regulace v energetice

Zákon o cenách a energetický zákon
Ani jedna z úprav cenové regulace obsažená v EZ, resp. v zákoně o cenách, není pro sektor
energetiky komplexní a jednoznačná. Z tohoto důvodu ani není možné beze zbytku vyjasnit
vztah obecnosti a speciality mezi nimi. V zásadě lze vzájemný vztah obou předpisů vyjádřit
tak, že zákon o cenách je ve vztahu k EZ subsidiárním předpisem stanovícím obecně základní
metody a podmínky cenové regulace. Konkrétní podmínky a upřesnění některých institutů
cenové regulace v energetickém sektoru pak upravuje EZ.
Výše uvedený stav nelze označit za vyhovující a jeví se tedy jako vhodné v nové právní úpravě
blíže specifikovat vzájemný vztah NEZ a zákona o cenách, kdy zákon o cenách by měl
představovat lex generalis a NEZ lex specialis.
Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Stávající právní úprava obsažená v tomto zákoně zakládá pravomoc ERÚ v oblasti cenové
regulace v energetice a je tedy vyhovující i pro potřeby nové právní úpravy.
Vyhlášky Energetického regulačního úřadu
Vyhlášky Energetického regulačního úřadu blíže nerozvádí zákonný rámec cenové regulace,
jak je obsažen v § 19a EZ, takže veškerá pravidla regulace cen provozovatele přenosové
soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav jsou ve své
podstatě stanovena zákonem o cenách, EZ, zásadami cenové regulace a cenovými
rozhodnutími ERÚ.
Nová právní úprava zakotví na úrovni zákona obecná pravidla a pravidla pro způsob výkonu
působnosti, která mohou být v podrobnostech konkretizována prováděcím právním
předpisem. Zmocnění k prováděcím právním předpisům daná NEZ musí být dostatečně
konkrétní, aby následně mohl prováděcí právní předpis plnit očekávanou funkci ve smyslu
provedení konkrétních zákonných ustanovení.
Současně se jeví jako nedostatečná provázanost zákonné úpravy pravidel cenové regulace
se zásadami cenové regulace, cenovými rozhodnutími a prováděcími právními předpisy.
D.2.2

Obligatorní cenová regulace v energetice

Pojmy cena za související služby v elektroenergetice a cena za související službu
v plynárenství nepředstavují příliš vhodná označení. Oba jsou zkonstruovanými právními
pojmy, které do jisté míry zamlžují skutečný stav věci.
Ceny související služby zahrnují jak cenu za přenos a distribuci, tj. cenu za činnost
licencovaných infrastrukturních provozovatelů, kterými je zajištěna doprava energie
odběratelům, kde cena služby distribuční soustavy zahrnuje de facto i náklady na zajištění
přenosu nebo přepravy (cena služby distribuční soustavy není pouhým součtem této ceny
s cenou služby přenosové/přepravní soustavy), tak i další složky, konkrétně cenu za
systémové služby, cenu za činnost operátora trhu, včetně poplatku na činnost ERÚ a složku
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ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o POZE. V zásadě
však neexistuje nic jako cena související služby v elektroenergetice nebo v plynárenství, což
lze jednoduše doložit obsahem cenových rozhodnutí ERÚ, kde hodnotu takto označené ceny
nelze najít.
Nová právní úprava by tudíž měla v návaznosti na regulované činnosti v energetice používat
vhodnější pojmosloví pro regulované ceny, které by v případě elektroenergetiky respektovalo
např. odlišné zacházení s cenou za systémové služby a cenou za služby distribuční soustavy.
D.2.3

Fakultativní cenová regulace v energetice

Stávající právní úprava přesně nestanoví hranici mezi obligatorní a fakultativní cenovou
regulací, jelikož EZ přesně nevymezuje, které složky ceny za činnost přenosu, přepravy nebo
distribuce podléhají regulaci.
EZ dává ERÚ možnost uplatnění cenové regulace v případě nutnosti zajištění spolehlivého
a bezpečného provozu elektrizační či plynárenské soustavy a zajištění nediskriminačního
přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy. Tímto ustanovením je
zajištěna relativně široká přípustnost fakultativní cenové regulace, což s sebou může nést
právní nejistotu pro regulované subjekty a představovat vybočení z rámců ústavní zásady
deklarované v čl. 2 odst. 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
(„státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem,
který zákon stanoví“).
Stávající právní úpravou dále zůstává nevyřešena otázka, zda ustanovení § 17 odst. 12 EZ
opravňuje ERÚ k regulaci ceny komodity, resp. činnosti obchodníka s elektřinou nebo plynem
v situaci, kdy trh pro danou oblast může fungovat za standardních podmínek řádně, ale
z důvodů určitých okolností tomu tak není.
D.2.4

Hmotněprávní rámec pro úřední stanovení cen

Ekonomicky oprávněné náklady
Stávající právní úprava umožňuje ERÚ poměrně výraznou volnost ohledně stanovení toho, co
je ekonomicky oprávněným nákladem, což se v minulosti projevilo zejména jeho opakovanou
snahou o vydání metodiky týkající se posuzování ekonomické oprávněnosti nákladů
regulovaných společností. Kromě definice ekonomicky oprávněných nákladů se ERÚ snažil
konkretizovat ekonomicky oprávněné a ekonomicky neoprávněné náklady formou konceptu
položkových výčtů, přičemž u výčtu neoprávněných nákladů byl znatelný neúměrně
konkretizující a kazuistický přístup nerespektující potřebu a nezbytnost správního uvážení při
posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti nákladových položek.
Přiměřený zisk
Regulované ceny by měly pokrývat i přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných
investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti. Základem pro stanovení
přiměřeného zisku regulovaného subjektu je regulační báze aktiv. Regulační báze aktiv
představuje regulatorně uznanou hodnotu aktiv regulovaného subjektu, která slouží k zajištění
výkonu licencované činnosti. Přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic je
následně stanoven aplikací míry výnosnosti na regulační bázi aktiv.
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Stávající právní úpravu stanovení přiměřeného zisku lze označit za vyhovující a lze ji
považovat za vhodný základ pro novou právní úpravu.
Odpisy
Samotný přístup k odpisům je závislý na použité metodě regulace u ostatních regulačních
komponent, to jest v jakých hodnotách je regulovaná báze aktiv a jaký je použit vážený průměr
nákladů na kapitál. Právní úprava v této oblasti bude zpřesněna.
Náklady na zvyšování energetické účinnosti
Stávající právní úprava nezohledňuje náklady, které je žádoucí vynaložit z pohledu
energeticko-klimatické politiky ČR a EU, zejména v oblasti energetické účinnosti.
D.2.5

Procesní aspekty cenové regulace

Regulovaný rok a regulační období
Stávající právní úprava regulovaného roku a regulačního období (časové období vymezené
nejméně pěti po sobě následujícími regulovanými roky) zajišťuje předvídatelnost způsobu
tvorby ceny vůči regulovaným subjektům a ostatním subjektům vystupujícím na trhu
s energiemi a lze ji tedy hodnotit jako vyhovující.
Zásady cenové regulace
Z praxe ERÚ dovozený obsah zásad cenové regulace zcela nekoresponduje s významem
pojmu zásady a tyto detaily výkonu cenové regulace by bylo vhodnější upravit prostřednictvím
prováděcích právních předpisů.
V nové právní úpravě by bylo také vhodné vyřešit vztah zásad cenové regulace a dalších
instrumentů využívaných při regulaci cen (vyhlášky, rozhodnutí ERÚ apod.), jejich obsah
a nezbytný konzultační proces.
EZ poskytuje dostatečný prostor pro participaci veřejnosti a energetického sektoru na přípravě
zásad cenové regulace ve veřejném konzultačním procesu a k uplatnění připomínek
k navrhovaným postupům regulace ve formě projednávání a připomínkování návrhu zásad
cenové regulace.
Ačkoliv EZ stanoví lhůtu, kdy musí být zveřejněn návrh zásad cenové regulace (šestnáct
měsíců před počátkem regulačního období), nestanoví již termín, kdy nejpozději musí být
zásady cenové regulace vyhlášeny, což je potřeba napravit. V této souvislosti lze uvažovat
o redukci povinnosti ERÚ oznámit zveřejnění návrhu zásad cenové regulace provozovateli
přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy, provozovatelům distribučních soustav
a operátorovi trhu, u kterých je zjevný podnikatelský zájem na připomínkování návrhu zásad
cenové regulace, a tudíž je v jejich zájmu střežit si lhůtu pro podání připomínek.
Parametry regulačního vzorce
Ze stávající právní úpravy není zřejmé, jakým způsobem, resp. jakou právní formou ERÚ
určuje hodnoty parametrů regulačního vzorce a oznamuje je držiteli licence a na základě čeho
jsou, resp. mají být tyto parametry právně závazné. Tento nedostatek by měl být zohledněn
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a napraven v nové právní úpravě. Dále stávající právní úprava nespecifikuje obsah a rozsah
parametrů regulačního vzorce.
Jako vhodné se dále jeví, aby za parametr regulačního vzorce byly chápány zejména povolené
výnosy za regulovanou činnost, na které má regulovaný subjekt nárok, a které vstupují do
výpočtu regulovaných cen.
Cenová rozhodnutí, přezkoumatelnost aktů cenové regulace
Za situace, kdy ani zákon o cenách, ani EZ blíže neupravují formu cenového rozhodnutí,
panuje v této oblasti značná nejistota, která se odráží mj. v možnostech obrany proti těmto
aktům státní správy.
Zákon o cenách na straně jedné stanoví, že cenová rozhodnutí jsou závazná pro okruh
adresátů, který je v nich vymezen, na straně druhé tyto rozhodnutí označuje za předpisy
o regulaci cen, které mají být publikovány ve věstnících s tím, že nabývají platnosti dnem jejich
zveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí,
nejdříve však dnem jeho zveřejnění.
Závěry judikatury, že cenová rozhodnutí jsou právními předpisy, obstojí pouze u těch
cenových rozhodnutí, která splňují materiální znaky právního předpisu, především obecnost
vymezení adresátů a předmětu regulace (např. cenová rozhodnutí ohledně cen dodávky
tepelné energie). Jiná cenová rozhodnutí (např. cenové rozhodnutí o cenách souvisejících
s dodávkou plynu či rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu
v elektroenergetice) se vyznačují adresností, která rozhodně není typická pro právní předpisy.
U těchto cenových rozhodnutí je tedy pochybné, zda se jedná o normativní právní akt obecné
povahy, a to jak z hlediska jeho předmětu, tak subjektů, na které dopadá.
S ohledem na právní povahu aktů cenové regulace neumožňuje stávající právní úprava jejich
správní ani soudní přezkoumatelnost. Jelikož cenová regulace může představovat poměrně
intenzívní zásah do práv regulovaných subjektů a její zavedení je z ústavněprávního hlediska
komplikované, bylo by vhodné zakotvit v nové právní úpravě přezkoumatelnost aktů cenové
regulace.
V tomto ohledu je třeba zmínit i formální upozornění EK ve věci namítaného nesprávného
provedení směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
a směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, týkající se
práva podat námitku přímo k národnímu regulačnímu orgánu (ERÚ), aby přezkoumal svá
rozhodnutí o metodikách a sazbách a práva na soudní přezkum rozhodnutí národního
regulačního orgánu (ERÚ). Výše uvedená legislativa EU v této souvislosti současně obsahuje
i konkrétní ustanovení, zakotvující možnost určité obrany proti postupu národního regulačního
orgánu při stanovení poplatků, resp. sazeb, který by se pravidlům a mezím stanoveným
unijními, resp. vnitrostátními právními předpisy, vymykal, či by je překračoval. Podle této právní
úpravy tak platí, že v případě, že by provozovatel soustavy měl za to, že národní regulační
orgán vykonává svoji působnost nezákonným způsobem, a tím zasahuje do jeho subjektivních
práv, musí mít tento provozovatel právo domáhat se ochrany svých práv u nezávislého
a nestranného soudu. Jinými slovy, legislativa EU vychází z předpokladu, že provozovatel
soustavy má podle vnitrostátního práva právo na soudní ochranu proti nezákonnému
rozhodnutí národního regulačního úřadu. Z toho vyplývá i předpoklad práva na přezkum
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rozhodnutí národního regulačního úřadu z hlediska jeho zákonnosti vnitrostátním soudem,
a jelikož by se jednalo o správní rozhodnutí, pak je třeba zvážit i aplikaci přezkumu správního
(odvolání, rozklad).
Z hlediska stávající právní úpravy § 19a EZ lze v souladu s výše uvedeným obecně
konstatovat existenci mezery, neboť v současné době adresáti cenové regulace nemají
k dispozici efektivní prostředek ochrany subjektivních práv. Uplatňovat své zájmy mohou
v zásadě toliko v rámci konzultačního procesu podle § 17e EZ, nicméně o efektivním
procesním prostředku hovořit nelze.

D.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

V základních regulačních otázkách bude mít regulační orgán v souladu s požadavky EU
zachovánu nezávislost jako doposud. NEZ nebude zasahovat ERÚ do jeho úlohy nezávislého
regulátora, zejména nebude předjímat metodu regulace.
V rámci regulace nebudou v NEZ zaváděny nové specifické postupy.
Úprava NEZ bude vycházet z metod daných zákonem o cenách. ERÚ bude nadále stanovovat
ceny prostřednictvím cenových rozhodnutí, které jsou v souladu s ustálenou judikaturou soudů
právním předpisem, a které vedle regulovaných cen obsahují i pravidla pro uplatňování cen.
Vzhledem k závazným klimatickým cílům s dopady do teplárenství postupně bude muset dojít
k jeho transformaci, což se mj. může projevit i v přístupu k cenové regulaci v teplárenství.
Dalším důvodem pro zvážení změny přístupu k cenové regulaci teplárenství je rostoucí
konkurence lokální výroby tepla.
Cenová regulace by měla reagovat na změny trhu s tepelnou energií. Na trhu mnohdy existuje
lokální konkurence, zákazník má možnost reagovat a případně si zvolit jiný zdroj tepelné
energie. Na úrovni nového energetického zákona je nutné vyvážit na jedné straně podmínky
cenové regulace zejména pro menší zákazníky bez možnosti alternativního řešení zdroje tepla
typu bytových domů, sdružení vlastníků bytových jednotek či drobných podnikatelů, kteří jsou
mnohdy v méně výhodné situaci vůči dodavatelům tepelné energie. Na straně druhé je nutné
stanovit pravidla odpojování zákazníků včetně změn podmínek odběru tak, aby byl nastaven
odpovídající rámec pro dlouhodobou udržitelnost soustav zásobování teplem důležitých mj. i
z hlediska omezování imisní zátěže obyvatelstva (zejména NOx a prach), a to i v kontextu
klimaticko-energetických cílů (zejména požadavků na energetickou účinnost, podíl OZE a
emise CO2).

Zakotvení postupu ERÚ při regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství do NEZ bude
odpovídat požadavkům právních předpisů EU na přezkoumatelnost výkonu regulace.
Přezkoumatelnost bude zajištěna oznamováním hodnot parametrů regulačního vzorce formou
individuálního správního aktu adresovaného příslušnému regulovanému subjektu. Dále bude
zachován institut veřejného konzultačního procesu k Zásadám cenové regulace, návrhům
prováděcích právních předpisů týkajících se regulace a návrhům cenových rozhodnutí.
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D.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy některých jednotlivých opatření, která by měla být
promítnuta do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ.
Oproti současné právní úpravě EZ dojde z hlediska regulace cen v elektroenergetice
a plynárenství v NEZ zejména k následujícím změnám:


dokument „Zásady cenové regulace“ bude oproti současnému právnímu stavu
obsahovat pouze obecné principy regulace. Dokument bude zveřejňován ERÚ,
a konzultován v rámci veřejného konzultačního procesu. Atributy konzultačního
postupu budou obdobné jako v současném znění EZ;



V rámci zákonného zmocnění (viz výše) budou upraveny v prováděcích právních
předpisech postupy pro regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství. V souladu
s platnou právní úpravou bude i v případě těchto prováděcích právních předpisů
zachováno obecné pravidlo, že návrhy prováděcích právních předpisů jsou rovněž
předmětem veřejného konzultačního procesu. Na základě Legislativních pravidel vlády
budou vyhlášky rovněž předmětem mezirezortního připomínkového řízení;



v souladu s ústavními požadavky na sekundární normotvorbu, bude NEZ obsahovat
rozsáhlejší zákonný základ, který budou tyto prováděcí právní předpisy konkrétněji
provádět;



NEZ vymezí základní aspekty správního řízení pro oznamování hodnot parametrů
regulačního vzorce příslušným regulovaným subjektům formou individuálního
správního aktu, včetně atributů rozkladu či soudního přezkumu a jejich dopadů do
stanovování a uplatňování cen. Podmínkou pro flexibilnější využívání distribuční
soustavy je zavedení dynamických síťových tarifů.
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Energetická společenství

E.

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se k občanským
energetickým společenstvím dle směrnice 2019/944, která budou zahrnovat i obecně platné
instituty pro společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice 2018/2001.
Návrh věcných řešení v oblasti občanských energetických společenství vyplývá zejména
z povinnosti transponovat směrnice 2018/2001 a 2019/944, která se však vztahuje pouze na
odvětví elektroenergetiky. V odvětvích plynárenství a teplárenství se požadavky vyplývající ze
směrnice 2019/944 ohledně občanských energetických společenství promítnou pouze
v obecné rovině.

E.1.

Popis současného stavu

Občanská energetická společenství podle směrnice 2019/944 a společenství pro obnovitelné
zdroje podle směrnice 2018/2001 představují zcela nové právní subjekty, které právní řád ČR
nezná, a proto ani nedefinuje.

E.2.

Vyhodnocení současného stavu

Směrnice 2019/944 ukládá členským státům stanovit vhodný regulační rámec pro občanská
energetická společenství, přičemž základní parametry regulačního rámce jsou v této směrnici
i blíže specifikovány.
Obdobně jsou podle směrnice 2018/2001 členské státy povinny zavést rámec umožňující
podporovat a usnadňovat rozvoj společenství pro obnovitelné zdroje.
Současný stav, kdy občanská energetická společenství ani společenství pro obnovitelné
zdroje nejsou právním řádem ČR upravena, tak neodpovídá požadavkům směrnice 2019/944,
resp. směrnice 2018/2001 na vytvoření odpovídajícího právního rámce obou druhů
společenství, včetně umožnění jejich působení na energetickém trhu.

E.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

E.3.1
Definice energetického společenství
V nové právní úpravě se předně navrhuje zakotvit jednotnou a obecnou definici, která by byla
společná pro občanská energetická společenství (dle směrnice 2019/944) a společenství pro
obnovitelné zdroje (dle směrnice 2018/2011), přičemž základními východisky této právní
úpravy budou společné definiční znaky obou společenství. Současně se navrhuje pro oba typy
společenství používat v nové právní úpravě společné označení „energetické společenství“,
aby bylo jednoznačně patrné, že se obecná právní úprava vztahuje na oba typy společenství
upravené legislativou EU. Navrhovaná jednotná definice zastřešuje požadavky obou směrnic.
Specifické požadavky na společenství pro OZE budou uvedeny v zákoně o POZE.
Definice podle směrnic
Občanské energetické společenství je podle směrnice 2019/944 právní subjekt:


jenž je založen na dobrovolné a otevřené účasti a je účinně kontrolován členy nebo
podílníky, kteří jsou fyzickými osobami, místními orgány, včetně obcí, nebo malými
podniky;
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jehož hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytování environmentálních,
hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým členům nebo podílníkům
nebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost a



jenž může být zapojen do výroby elektřiny, včetně výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů, její distribuce a dodávek, spotřeby, agregace, ukládání energie, poskytování
služeb spojených se zvyšováním energetické účinnosti nebo služeb nabíjení
elektrických vozidel nebo může svým členům či podílníkům poskytovat další
energetické služby.

Společenství pro obnovitelné zdroje je podle směrnice 2018/2001 právní subjekt:


který je v souladu s platným vnitrostátním právem založen na otevřené a dobrovolné
účasti, je samostatný a je účinně kontrolován podílníky nebo členy, kteří se nacházejí
v blízkosti projektů energie z obnovitelných zdrojů vlastněných a vybudovaných tímto
právním subjektem;



jehož podílníky nebo členy jsou fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní
orgány, včetně obcí;



jehož hlavním účelem není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních,
hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům nebo členům
anebo místním oblastem, kde provozuje svou činnost.

Definice energetického společenství v nové právní úpravě
Společnými pojmovými znaky občanského energetického společenství a společenství pro
obnovitelné zdroje je to, že:


jde o právní subjekt (právnickou osobu ve smyslu právního řádu ČR);



hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytování environmentálních, hospodářských
nebo sociálních společenských přínosů svým podílníkům nebo členům anebo místním
oblastem, kde provozují svou činnost;



účast je založena na dobrovolné bázi, tedy svobodném rozhodnutí subjektů o tom, že
se chtějí stát členy nebo podílníky společenství.

Z výše uvedených společných znaků bude vycházet i nová právní úprava stanovící definiční
znaky energetického společenství.
E.3.2

Právní forma energetického společenství

Směrnice 2019/944 připouští, aby si členské státy pro občanská energetická společenství
zvolily jakoukoli právní formu, například sdružení, družstvo, partnerství, neziskovou organizaci
nebo malé a střední podniky, pokud takový subjekt může vlastním jménem vykonávat práva
a mít povinnosti.
Ze společného znaku obou společenství ve směrnicích, tj. že se jedná o právní subjekt,
vyplývá, že energetické společenství musí být právnickou osobou ve smyslu občanského
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zákoníku. Ne všechny právní formy právnické osoby podle právního řádu ČR však naplňují
znaky energetického společenství dle výše uvedených definičních znaků.
Energetickým společenstvím nemohou být např. nadace a nadační fondy, jelikož se jedná
o právnické osoby tzv. nečlenského typu. Nebyla by tedy splněna podmínka možného členství.
S ohledem na pluralitu možných právních forem a zájmu státu na vytváření energetických
společenství se navrhuje v nové právní úpravě uvést základní charakteristiku energetického
společenství a ponechat na zakladatelích, popř. společnících nebo členech, pro jakou
konkrétní právní formu se za splnění těchto charakteristických požadavků rozhodnou a jakou
formou zákonné požadavky naplní.
E.3.3

Účast v energetickém společenství a omezení rozhodovacích práv

Podílníky nebo členy občanského energetického společenství podle směrnice 2019/944
mohou být všechny kategorie subjektů. Naproti tomu podílníky nebo členy společenství pro
obnovitelné zdroje podle směrnice 2018/2001 mohou být pouze fyzické osoby, malé a střední
podniky nebo místní orgány, včetně obcí. Nabízí se proto varianta účast v energetickém
společenství v nové právní úpravě nikterak neomezovat a speciální právní úpravu pro
společenství pro obnovitelné zdroje s omezenou možností účasti ponechat do příslušného
zákona o POZE.
Účast v energetickém společenství je dobrovolná, jeho členové tak budou mít možnost z něj
vystoupit, aniž by tím byly dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů či
zakladatelských dokumentů energetického společenství (např. vypořádání podílu apod.).
Jakkoliv směrnice 2019/944 uvádí, že členství v občanských energetických společenstvích by
mělo být otevřeno všem kategoriím subjektů, určitá omezení platí pro výkon „účinné kontroly“,
kdy jak směrnice 2019/944, tak i směrnice 2018/2001 stanoví, které subjekty tuto účinnou
kontrolu mohou vykonávat. Tento pojem směrnice blíže nedefinuje, je jím zřejmě třeba
rozumět jakékoliv ovlivňování chodu a fungování občanského energetického společenství,
které by bylo spojeno se členstvím v občanském energetickém společenství. Definicí pojmu
„účinná kontrola“ však bude vhodné se do budoucna ještě zabývat tak, aby nevznikly
výkladové nejasnosti. A to vzhledem k vazbě na zákon o obchodních korporacích či na
občanský zákoník.
Okruh subjektů, které mohou „účinně kontrolovat“ občanské energetické společenství, je
v obou směrnicích odlišný. Zatímco podle směrnice 2019/944 jsou jimi členové nebo podílníci,
kteří jsou fyzickými osobami, místními orgány, včetně obcí, a malými podniky, podle směrnice
2018/2001 je uvedený okruh podílníků (doplněno o střední podniky) rozšířen o další
podmínku, a to o podmínku blízkosti projektů energie z obnovitelných zdrojů vlastněných
a vybudovaných tímto právním subjektem (tj. energetickým společenstvím). Bude nutné se
rovněž zabývat definicí pojmu „blízkost projektů“ k eliminaci případných výkladových
nejasností.
E.3.4

Práva a povinnosti energetického společenství a jeho členů

Za situace, kdy směrnice 2019/944 přiznává občanským energetickým společenstvím
oprávnění zapojit se do výroby elektřiny, včetně výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, její
distribuce a dodávek, spotřeby, agregace, ukládání energie, poskytování služeb spojených se
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zvyšováním energetické účinnosti nebo služeb nabíjení elektrických vozidel nebo oprávnění
poskytovat svým členům či podílníkům další energetické služby, vztahují se na občanská
energetická společenství relevantní povinnosti, které z provozování uvedených činností
vyplývají, jelikož na energetická společenství se aplikuje stejná úprava jako na ostatní subjekty
v elektroenergetice.
Podle preambule směrnice 2019/944 je na členských státech, aby určily, zda občanská
energetická společenství budou oprávněna provozovat lokální distribuční soustavu.
V takovém případě se na občanská energetická společenství aplikují stejná pravidla jako na
obecné provozovatele distribučních soustav.
Na energetická společenství se tak v zásadě budou vztahovat stejná ustanovení nové právní
úpravy, která upravují práva a povinnosti dle konkrétní činnosti vykonávané energetickým
společenstvím. Tato skutečnost bude v nové právní úpravě výslovně zakotvena.
Směrnice 2019/944 dále stanoví požadavek na členské státy, aby zajistily nediskriminační
přístup občanských energetických společenství na trhy s elektřinou, aby s nimi nebylo
zacházeno diskriminačně, pokud jde o jejich činnosti, práva a povinnosti, či aby byla finančně
odpovědná za odchylky, které v elektrizační soustavě způsobí. Nová právní úprava uvedený
požadavek zohlední.
Energetická společenství budou také povinna hradit síťové a obdobné poplatky shodně jako
ostatní subjekty na trhu, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci mezi jednotlivými subjekty.
Jde-li o práva a povinnosti členů energetického společenství, v nové právní úpravě bude
promítnut požadavek ze směrnice 2019/944, aby členové nebo podílníci občanského
energetického společenství neztratili svá práva a povinnosti zákazníků v domácnostech nebo
zákazníků, kteří aktivně vystupují na trhu s elektřinou.
V případě, že bude mít energetické společenství zájem vykonávat některou činnost
podnikatelsky (za předpokladu splnění stanovených definičních podmínek pro energetická
společenství, tedy dosahování zisku a podnikání nesmí být jeho hlavním účelem), bude
nezbytné, aby energetické společenství pro tyto účely disponovalo odpovídající licencí od
ERÚ.
Energetické společenství se musí registrovat v databázi provozované ERÚ.

E.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
E.4.1


Definice energetického společenství
v NEZ budou uvedeny pouze základní definiční znaky energetického společenství
(společná charakteristika pro občanská energetická společenství podle směrnice
2019/944 a společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice 2018/2001), tj. jde
o právnickou osobu, která
o

je založena za účelem poskytování environmentálních, hospodářských nebo
sociálních přínosů pro své společníky nebo členy;
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E.4.2


E.4.3

o

není založena za účelem dosahování zisku (případně bude vhodné se zabývat
podmínkami pro nakládání se ziskem, pokud by energetickému společenství
zisk vznikl);

o

pro své členy nebo společníky může vyrábět a dodávat elektřinu nebo
zajišťovat dodávku elektřiny nakoupené od jiných účastníků trhu, poskytovat
služby distribuční soustavy, služby agregace, služby spojené s provozováním
zařízení pro ukládání energie, provozovat nabíjecí stanice nebo poskytovat
energetické služby.

bude novelizován zákon o POZE s tím, že společenstvím pro obnovitelné zdroje bude
společenství, které naplní definiční znaky energetického společenství dle NEZ
a zároveň naplní další specifické podmínky společenství pro obnovitelné zdroje dle
směrnice 2018/2001 transponované pro tyto účely do zákona o POZE.
Právní forma energetického společenství
nová právní úprava nebude stanovovat povinnou právní formu energetického
společenství. Volba právní formy bude ponechána na členech či podílnících
energetického společenství. Jedinou podmínkou bude splnění definičních znaků
energetického společenství.
Účast v energetickém společenství a omezení rozhodovacích práv



energetická společenství budou založena na prvku dobrovolnosti, včetně práva
z energetického společenství vystoupit;



kontrola splnění všech definičních znaků, včetně požadavku na účinnou kontrolu ze
strany osob v souladu se směrnicí 2018/2001 a směrnicí 2019/914, bude prováděna
ERÚ při zápisu do rejstříku energetických společenství a dále po dobu trvání
energetických společenství.

E.4.4

Práva a povinnosti energetického společenství



v nové právní úpravě bude výslovně zakotveno, že vykonává-li energetické
společenství činnost v energetice, s níž jsou spojena určitá práva a povinnosti, vztahují
se tato práva a povinnosti také na energetické společenství;



budoucí právní úprava bude nastavena tak, aby z důvodu zachování všech práv
zákazníka (právo na změnu dodavatele apod.) bylo umožněno zúčtování
(přerozdělení) sdílené elektřiny mezi zákazníky bez nutnosti slučování těchto
odběrných míst;



bude umožněno, aby energetická společenství byla oprávněna provozovat lokální
distribuční soustavu, za předpokladu, že budou zachována všechna práva zákazníků
připojených do této soustavy obdobně jako v případě ostatních provozovatelů lokální
distribuční soustavy;
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energetická společenství budou oprávněna provozovat uzavřenou distribuční
soustavu, pokud jimi provozovaná distribuční soustava naplní definiční znaky uzavřené
distribuční soustavy stanovené v NEZ;



energetická společenství mají povinnost se řídit pravidly provozování přenosové
soustavy nebo pravidly provozování distribučních soustav a obchodními podmínkami
operátora trhu;



energetická společenství budou působit jako další subjekt na energetickém trhu, pro
energetická společenství proto bude zajištěn nediskriminační přístup na tento trh,
nediskriminační zacházení při výkonu jejich činnosti, jakož i při výkonu práv
a povinností;



výslovně bude zakotveno, že členové či podílníci energetického společenství neztrácejí
svá práva a povinnosti, které nová právní úprava přiznává zákazníkům
v domácnostech a aktivním zákazníkům;



energetická společenství budou za stanovených podmínek povinna hradit odpovídající
síťové a obdobné poplatky;



energetická společenství budou finančně odpovědná za odchylky, které v elektrizační
soustavě způsobí;



energetická společenství budou muset být registrována v databázi Energetického
regulačního úřadu;



jako distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní prodejci
budou mít energetická společenství povinnost zdržet se činností, které by bránili
poptávce po energetických službách a dalších opatřeních na zvýšení energetické
účinnosti.
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F.

Ukládání energie

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se k ukládání energie dle
směrnice 2019/944. Ukládání energie v nové právní úpravě je zastřešující pojem pro činnosti
ukládání elektřiny a přeměny energie.
Návrh věcných řešení v oblasti ukládání energie vyplývá zejména z povinnosti transponovat
směrnici 2019/944, která se však vztahuje pouze na odvětví elektroenergetiky. V odvětvích
plynárenství a teplárenství se požadavky vyplývající ze směrnice 2019/944 ohledně ukládání
energie promítnou pouze v obecné rovině.

F.1.

Popis současného stavu

Současný EZ nereflektuje činnost ukládání energie.

F.2.

Vyhodnocení současného stavu

V současném EZ není uvedena definice ukládání energie ani zařízení pro ukládání energie ve
smyslu směrnice 2019/944. Z tohoto důvodu neobsahuje EZ ani jakékoliv další vymezení práv
a povinností souvisejících s výkonem této činnosti.
Do budoucna lze očekávat v souvislosti s rozvojem decentrální výroby a výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie v elektroenergetice a potřebou akumulace rozvoj nových
služeb, které by mohly zajistit větší flexibilitu energetické soustavy a mohly by vést
k propojování (sector-coupling) jednotlivých odvětví energetiky (elektroenergetiky,
plynárenství i teplárenství).
Společné evropské klimaticko-energetické ambice a zvyšující se podíl intermitentních
obnovitelných zdrojů v národních energetických mixech vytváří prostor k ukotvení ukládání
elektřiny a přeměny energie jako subkategorie činnosti ukládání energie, která nabízí flexibilitu
potřebnou pro stabilizaci elektroenergetických sítí i maximální využití vyrobené energie
z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné plyny, které jsou např. výstupem technologie Power-togas, jsou identifikovány jako vhodné nástroje pro dosažení tzv. dekarbonizačních cílů EU.
Současný regulatorní a legislativní rámec ČR i EU byl vytvořen v období před nutností rozvoje
technologií pro přeměnu energie a není tedy připravený na jejich podporu, stejně jako
dostatečně nereflektuje všechny benefity, jež mohou tyto technologie přinést. Na druhou
stranu lze v Zimním balíčku již nyní nalézt snahu integrovat tyto nové technologie do
existujících modelů trhů a využít benefitů plynoucích z těchto technologií počínaje sektorem
elektroenergetiky.

F.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

S ohledem na požadavky směrnice 2019/944 je třeba do českého právního řádu transponovat
novou činnost v podobě ukládání energie. Směrnice 2019/944 rozumí ukládáním energie „v
elektrizační soustavě odložení spotřeby elektřiny na pozdější okamžik, než byla vyrobena
nebo přeměna elektřiny na takovou formu energie, kterou lze ukládat, ukládání takové energie,
a následná zpětná přeměna takové energie na elektřinu nebo použití jako jiný nosič energie“.
Z uvedené definice lze dovodit, že pod definici ukládání energie lze podřadit jak ukládání
elektřiny, tak i přeměnu energie.
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V NEZ se proto navrhuje rozdělit ukládání energie do dvou (dílčích) činností, které obě ve
svém důsledku splňují výše citovanou definici ukládání energie dle směrnice 2019/944. Za
jednu z forem ukládání energie bude považováno ukládání elektřiny, přičemž tato činnost je
podrobně popsána v kapitole 2.2 C. Druhou formou činnosti ukládání energie, která by
v budoucnu mohla být nástrojem sektorového propojení elektroenergetiky, plynárenství
a případně i teplárenství (sector-coupling), kdy společně vytváří hybridní energetický systém,
je činnost přeměny energie. Z hlediska technologií je činnost přeměny energie realizována
skrze širší množinu zařízení obecně označovaných „Power-to-X“ (dále jen „P2X“).
Technologie P2X je přeměna elektřiny na energii v jiném nosiči X. Nosičem energie může být
plyn (vodík, metan, syntetický plyn, amoniak), ostatní chemické látky, palivo, teplo, kapalina
atp. Energie v těchto nosičích je na rozdíl od elektřiny lépe skladovatelná. Technologie P2X
umožňuje ukládání elektřiny s jejím očekávaným horizontem posunu spotřeby v řádech týdnů,
měsíců, let (sezónní ukládání energie), stabilizuje elektrizační soustavu (nabízí podpůrné
služby provozovatelům přenosových a distribučních soustav v elektroenergetice) a umožňuje
efektivně skladovat a distribuovat energii ke spotřebitelům (hybridní systém př. elektřina plyn). V této souvislosti je třeba konstatovat, že P2X (zejména power to gas) stále představuje
v podstatě novou technologii, kterou je třeba pro její efektivní zapojení do energetického trhu
řádně otestovat. Power to heat je zcela standardní a odzkoušená technologie. Proto
i nastavení podmínek pro výkon činnosti přeměny energie bude v NEZ provedeno v obecné
rovině, s tím, že brzy (v řádu měsíců) lze očekávat první výstupy z evropských pilotních
projektů a EGD, které by se měly více zabývat požadavky na P2X, potažmo na nastavení
sector-couplingu v jednotlivých členských státech. Dotčená právní úprava v NEZ bude tyto
výstupy a východiska reflektovat, jakmile budou k dispozici.
Činnost ukládání energie, pokud bude vykonávána podnikatelsky, bude vykonávána na
základě licence na dodávku do soustavy.

F.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:


v souladu se směrnicí 2019/944 bude definována nová činnost ukládání energie včetně
jejích forem v podobě ukládání elektřiny a přeměny energie; bude u této činnosti
existovat odpovědnost za odchylky, které ukladatel energie v elektrizační soustavě
způsobí;



v případě, že činnost ukládání energie bude vykonávána podnikatelsky, bude nezbytné
disponovat licencí na dodávku do soustavy;



pro jednotlivé subjekty, které působí na energetickém trhu, budou stanoveny
jednoznačné podmínky pro jejich možnost vykonávat činnost ukládání energie, včetně
obou jejích forem (činnost ukládání elektřiny a činnost přeměny energie) v rámci
činnosti ukládání energie bude povinnost řídit se pravidly provozování přenosové a
přepravní soustavy nebo pravidly provozování distribučních soustav obchodními a
podmínkami operátora trhu;
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v rámci nastavení modelů trhu s elektřinou, plynem a v teplárenství budou vytvořeny
principiální východiska umožňující rozvoj služeb flexibility a sezónního ukládání
energie napříč energetickými systémy.
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G.

Operátor trhu

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se k operátorovi trhu
a činnostem, které tento subjekt vykonává zejména na trhu s elektřinou a plynem.
Směrnice 2019/944 nepřiznává subjektu, který vykonává činnosti operátora trhu zvláštní práva
a neukládá mu zvláštní povinnosti. Práva a povinnosti operátora trhu jsou proto v navrhované
právní úpravě vymezena zejména s ohledem na nově navrhovaný model trhu s elektřinou (viz
kapitola 2.2 A) v souvislosti se zapojením nových činností a subjektů do tohoto trhu. Nicméně
v kontextu nařízení Komise (EU) 2015/1222 (CACM) provádí operátor trhu roli Nominovaného
organizátora trhu (čl. 4), v kontextu nařízení Komise (EU) 2017/2195 (EBGL) roli tzv. třetí
osoby (čl. 13(5)) nebo v kontextu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2019/943 roli tzv. pověřeného provozovatele (čl. 2(33)).

G.1.

Popis současného stavu

Operátor trhu je akciová společnost založená státem na základě současného EZ. Výkon
akcionářských práv provádí z pověření státu MPO. Operátor trhu je účastníkem trhu
a držitelem licence na činnosti operátora trhu.
Od roku 2002 vykonával operátor trhu činnosti pouze na trhu s elektřinou, od 1. 1. 2010 došlo
zákonem č. 158/2009 Sb. novelizujícím EZ k rozšíření činnosti operátora trhu i do odvětví
plynárenství.
Hlavním úkolem operátora trhu je mj. organizovat krátkodobý trh s elektřinou a plynem.
V souvislosti s touto činností ustanovil ERÚ v roce 2015 operátora trhu nominovaným
organizátorem trhu s elektřinou (tzv. „NEMO“), který zajišťuje propojení denních nebo
vnitrodenních trhů v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou v souladu s čl. 5 CACM.
V roce 2019 byl renominován ve smyslu čl. 5 CACM na další období.
Činnosti operátora trhu dále zahrnují výpočet a zúčtování odchylek a s tím související publikaci
dat vztahujících se k regulaci či zajištění rovnováhy na trhu s elektřinou a plynem. Tyto činnosti
mají za cíl podporovat funkční trh a představovat formu propojení mezi fyzickou výměnou
elektřiny a plynu a finančními či jinými smluvními transakcemi účastníků trhu.
Pro plnění svých povinností má operátor trhu právo na údaje od subjektů zúčtování a jiných
registrovaných účastníků trhu s elektřinou a plynem.
Operátor trhu byl dále v souladu se zákonem č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů ustanoven správcem rejstříku obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů, prostřednictvím kterého zajišťuje evidenci
provozovatelů a jejich zařízení emitujících skleníkové plyny. Dále operátor trhu přiděluje
a vyřazuje povolenky v souladu s národním alokačním plánem a registruje jejich transakce.
Od června 2012 je tato evidence zajišťována prostřednictvím jednotného Rejstříku Evropské
unie. Zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, byl operátor trhu pověřen i rolí dražitele povolenek.
Významným doplněním činností operátora trhu bylo přidělení role administrátora podpory
podporovaných zdrojům energie, která byla zavedena od roku 2013 zákonem o POZE.

111 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

Operátor trhu nemá přímý vztah se zákazníkem, vyjma případů, kdy je zákazník registrovaným
účastníkem trhu a využívá služeb operátora trhu.
Všechna data jsou od účastníků trhu sbírána do centrálního systému operátora trhu
(„CS OTE“). Systém operátora trhu registruje vybrané identifikační údaje registrovaných
účastníků trhu, OPM, změny dodavatele na odběrných místech a vazby určující přenesení
odpovědnosti za odchylku na jiné účastníky trhu.

G.2.

Vyhodnocení současného stavu

Operátor trhu působí na liberalizovaném trhu s elektřinou a plynem v ČR jako účastník trhu
podobně jako ostatní regulované subjekty.
Operátor trhu plní funkci centrální protistrany vypořádání obchodů v rámci organizovaných trhů
s elektřinou a plynem, finančních transakcí a datové výměny.
Činnost operátora trhu bude muset být adaptována na měnící se trh s elektřinou a plynem,
zejména pro účely správného nastavení datových toků a výměn pro účely efektivního
fungování nového modelu trhu s elektřinou včetně implementace nových činností.

G.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

V rámci NEZ bude operátor trhu nadále státem vlastněnou akciovou společností. Operátor trhu
bude subjektem působícím na energetickém trhu, jehož činnost bude možné vykonávat pouze
na základě licence na činnost operátora trhu.
Rozsah práv a povinností operátora trhu a povinností účastníků trhu vůči operátorovi trhu
v NEZ zůstane ve velké míře zachován v rozsahu současné právní úpravy.
Nadto budou jeho práva a povinnosti rozšířeny o požadavky vyplývající ze Zimního balíčku
kladené na nový model trhu s elektřinou a z nového konceptu NEZ tak, jak je navrhován jako
výchozí pro novou právní úpravu.

G.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Status operátora trhu


operátor trhu je akciová společnost založená státem, jejíž akcie znějí na jméno;



stát vlastní akcie operátora trhu;



činnost operátora trhu lze vykonávat pouze na základě licence na činnost operátora
trhu udělené ERÚ.

Práva operátora trhu


na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů zúčtování a registrovaných
účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s plynem;
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na naměřené a vyhodnocené údaje od provozovatele přenosové soustavy
a provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav
a zásobníků plynu a další údaje nezbytné pro plnění svých povinností;



vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje pro zpracování
bilancí;



vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem jednou až dvakrát
ročně údaje ke zpracování kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeb
plynárenské soustavy;



vyžadovat od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem údaje o kapacitách
a výkonech jednotlivých částí plynárenské soustavy ČR;



na úhradu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona
o podporovaných zdrojích energie od účastníků trhu s elektřinou;



vykonávat další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci.

Povinnosti operátora trhu


organizovat krátkodobý trh s plynem a krátkodobý trh s elektřinou;



vyhodnocovat odchylky za celé území ČR a toto vyhodnocení předávat jednotlivým
subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy;



na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek subjektů
zúčtování, které jsou povinny je uhradit;



informovat provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy
a provozovatele zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění
platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu;



zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou a měsíční a roční
zprávu o trhu s plynem v ČR;



zajistit ochranu chráněných informací;



zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečné hodnoty
dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další nezbytné informace související
s vyúčtováním dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a s právem zákazníka na změnu
dodavatele;



zpracovávat a po schválení ERÚ zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu pro
elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup;



do doby zavedení chytrého měření („AMM“) u všech OPM zajišťovat v součinnosti
s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek;



zajišťovat zpracování výchozího diagramu pro účely stanovení výše flexibility při
agregaci (tato povinnost bude podmíněná zpracováním studie proveditelnosti;
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na základě údajů předaných provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelů
distribučních soustav zajišťovat zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu včetně
zúčtování při stavech nouze;



účtovat odděleně za činnosti vykonávané v elektroenergetice a v plynárenství;



uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s elektřinou nebo plynem
na jím organizovaných krátkodobých trzích každému, kdo o to požádá a splňuje
obchodní podmínky operátora trhu pro elektroenergetiku nebo obchodní podmínky
operátora trhu pro plynárenství;



oznamovat dodavateli poslední instance odběrná místa zákazníků včetně jejich
registračních čísel;



sledovat množství skladovaného plynu v jednotlivých zásobnících plynu a jejich
kapacitu;



zpracovávat statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí,
a statistiku zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu;



zpracovávat a předávat MPO a ERÚ alespoň jednou měsíčně zprávu s vyhodnocením
dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do ČR
a vývozu plynu z ČR;



zpracovávat měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu
a předávat je ministerstvu a ERÚ;



zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kterým provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat evidované údaje
ministerstvu a úřadu;



hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných
zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla;



hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za
jeho činnost;



hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo;



vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě
a uznávat záruky původu vydané v zahraničí;



zpracovávat na základě požadavku MPO nebo ERÚ analýzy týkající se budoucí
očekávané spotřeby elektřiny a plynu, dlouhodobé rovnováhy na trhu elektřiny a plynu,
vývoje trhu s elektřinou a plynem, způsobů zabezpečení dodávek elektřiny a plynu
a rozvoje zdrojů;



účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií povinnost
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oznamovat Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen
„ACER“) transakce na velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě
smlouvy údaje z evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů
z obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku vykazovací povinnosti podle tohoto
nařízení;


vykonávat činnost nominovaného organizátora trhu s elektřinou ve smyslu čl. 5
Nařízení Komise (EU) 2015/1222;



sestavovat a zveřejňovat podíly jednotlivých zdrojů elektřiny;



na výzvu MPO zahájit činnosti jménem ČR a na její účet dodávat subjektům zúčtování
nebo od nich odebírat za úplatu plyn, a to v případě, že ČR na základě přímo
použitelného předpisu EU upravujícího opatření na zajištění bezpečnosti dodávek
zemního plynu přijme nebo poskytne mezinárodní pomoc v krizových situacích
v plynárenství; toto není považováno za obchod s plynem;



na základě rozhodnutí MPO vyplácet finanční kompenzace nepřímých nákladů podle
zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů;



spravovat a provozovat databázi zařízení schopných dodávat energii do soustavy a
provozovatelů těchto zařízení a JAR.

115 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

H.

Zprostředkovatel

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se ke zprostředkovateli
v energetických odvětvích, který je oprávněn působit jak v odvětví elektroenergetiky, tak
i plynárenství. Navrhovaná právní úprava vychází z aktuálně projednávané novely EZ
(sněmovní tisk 799), která nově zavádí do EZ činnost zprostředkovatele, jakož i práva
a povinnosti související s výkonem této činnosti. Směrnice 2019/944 zprostředkovatelskou
činnost neupravuje.

H.1.

Popis právního rámce

EZ v aktuálním znění zprostředkovatelskou činnost neupravuje. Na rozdíl od dodavatelů
energie, kteří musí disponovat licencí udělenou ERÚ, zprostředkovatelé svou činnost provozují
na základě živnostenského oprávnění a jsou kontrolováni Českou obchodní inspekcí. Na
úrovni EZ tedy v současné době neexistují legislativní pravidla pro výkon zprostředkovatelské
činnosti a subjektům vykonávajícím tuto činnost nevyplývají žádná práva a povinnosti.
V rámci zprostředkovatelských smluv je spotřebitel pod ochranou občanského zákoníku, popř.
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana
spotřebitele upravená v EZ se na tyto smlouvy nevztahuje.
Aktuálně projednávaná novela EZ (sněmovní tisk 799) zavádí zprostředkovatelskou činnost
jako nový druh podnikání v energetice. Dle ní bude za zprostředkovatele považován podnikatel
ve smyslu občanského zákoníku, který bude disponovat oprávněním uděleným ERÚ (nikoliv
licencí). Oprávnění bude vydáváno na dobu pěti let, s možností opakovaného prodloužení
o dalších pět let. Faktické oprávnění k výkonu činnosti pak nabyde právní moci v okamžiku
zápisu do registru zprostředkovatelů, který bude systémem veřejné správy vedeným ERÚ.
V roli zprostředkovatele budou moci vystupovat i držitelé licencí na výrobu elektřiny, obchod
s elektřinou, výrobu plynu a obchod s plynem.

H.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současný stav, kdy EZ nezná zprostředkovatelskou činnost, vytváří na energetickém trhu
vakuum úpravy pro výkon této činnosti. Zprostředkovatelé, kteří jsou svým postavením
v nerovném vztahu s ostatními subjekty v energetice, toho často využívají pro nekalé praktiky
významně poškozující spotřebitele. Jsou to například nevypověditelné zprostředkovatelské
smlouvy a plné moci, ukládání sankcí za jednání zákazníka, které brání provedení změny
dodavatele, nemožnost spotřebitele oslovovat třetí stranu apod., což je v rozporu s obecnými
principy ochrany spotřebitele i ochranou spotřebitele upravenou v EZ. Zákazníci nemají
možnost ověřit, kdo je a kdo není zprostředkovatelem a pro koho tuto činnost vykonává.
V důsledku uvedených praktik ERÚ v posledních letech zaznamenává zvýšený počet
spotřebitelských stížností v souvislosti se zprostředkovateli nabídek na změnu dodavatele
energie. Tyto podněty však spadají do gesce České obchodní inspekce, nikoliv regulátora
energetického trhu. Tento stav je nevyhovující a je potřeba ho v NEZ řádně upravit a sjednotit
přístup ke všem subjektům podnikajícím v energetickém sektoru.
Zimní balíček, konkrétně pak směrnice 2019/944, neobsahuje přímo specifická opatření
týkající se zprostředkovatelů. Pouze ve svém čl. 10 odst. 1 stanoví, že „podmínky ve
smlouvách mezi zákazníky a dodavateli musí být spravedlivé a dobře známé předem.
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Zákazníci musí být o smluvních podmínkách informováni před uzavřením nebo potvrzením
smlouvy. Pokud se smlouvy uzavírají prostřednictvím zprostředkovatelů, poskytují se
informace týkající se záležitostí uvedených v tomto odstavci taktéž před uzavřením smlouvy.“

Návrh věcných řešení v oblasti

H.3.

V NEZ budou nastavena taková pravidla, která zajistí ochranu zákazníka v domácnosti
(spotřebitele) před nekalými praktikami některých zprostředkovatelů. Z tohoto důvodu bude
úprava fungování zprostředkovatelů na trhu s elektřinou a plynem obdobná pravidlům, jaká
budou platit pro dodavatele energií, zejména v postavení obchodníků. V NEZ bude
zprostředkovatelská činnosti považována za další druh podnikání v energetice. V této
souvislosti bude formulována definice zprostředkovatelské činnosti a stanovena práva
a povinnosti pro její výkon.
Východiskem pro úpravu přístupu ke zprostředkovatelům v NEZ je znění poslední novely EZ
(sněmovní tisk 799).
Výkon zprostředkovatelské činnosti bude možné provozovat pouze na základě licence, která
bude vydávána ERÚ po splnění v zákoně stanovených podmínek. Stejně jako všechny ostatní
licence i zprostředkovateli bude licence udělena na dobu neurčitou.
Povinnosti zprostředkovatele budou vztaženy zejména vůči zákazníkovi v domácnosti.
Upravena bude i forma a podstatné náležitosti zprostředkovatelské smlouvy v energetických
odvětvích a její obsah, stejně jako situace, kdy zákazník v domácnosti zmocní
zprostředkovatele k uzavření např. smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, ke
změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy jménem nebo na účet zákazníka
v domácnosti.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

H.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


zprostředkovatelskou činností v energetice se rozumí soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku,
směřující k uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu
nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu se zákazníkem
v postavení spotřebitele, a to bez ohledu na typ smlouvy, na jejímž základě probíhá.

Práva zprostředkovatele


nabízet a poskytovat zprostředkovatelské služby za podmínek stanovených zákonem;



uzavřít smlouvu o zprostředkování v energetických odvětvích se zákazníkem
v domácnosti.

Povinnosti zprostředkovatele
117 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)



informovat zákazníka v domácnosti o skutečnosti, že s ním jedná jako
zprostředkovatel, prokázat se oprávněním vydaným ERÚ a sdělit mu svou totožnost,
adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo;



vykonat zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích pro zákazníka
v domácnosti, uzavře-li s ním smlouvu o zprostředkování;



předat zákazníkovi v domácnosti písemné vyhotovení smlouvy o dodávce elektřiny
nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou
za něho uzavřel, bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dnů od jejího uzavření;



obdržet licenci pro výkon činnosti, pravidelně aktualizovat údaje uvedené v databázi
licencí a občanských energetických společenství;



realizovat svou činnost na základně smlouvy o zprostředkování uzavřené v souladu
s požadavky zákona;



poskytovat informace o možnostech zvyšování energetické účinnosti.
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Smluvní vztahy

I.

V rámci této části návrhu je popsána současná a navrhovaná právní úprava vztahující se ke
smluvním vztahům v sektoru energetiky. Kapitola se zabývá typovými smlouvami v energetice,
pravidly provozování přenosové soustavy a distribučních soustav, řády provozovatele
přepravní soustavy, distribuční soustavy a zásobníku plynu a obchodními podmínkami
operátora trhu (dále jen „Pravidla a řády“) a neoprávněným odběrem elektřiny, plynu
a tepelné energie, neoprávněnou dodávkou elektřiny a tepelné energie, neoprávněným
přenosem elektřiny a přepravou plynu, neoprávněnou distribucí elektřiny a plynu
a neoprávněným uskladněním plynu (dále jen „NEO“).
Požadavky na novou právní úpravu smluvních vztahů vycházejí zejména z posouzení
a zhodnocení současné praxe a požadavků vyplývajících ze Zimního balíčku v souvislosti
s integrací nových subjektů a činností do trhu s elektřinou.

Popis současného stavu

I.1.
I.1.1

Smlouvy

V současném EZ jsou popsány typové smlouvy, které se v energetice pravidelně uzavírají
a které mají charakteristický obsah. Typickým znakem smluv uzavíraných v energetice jsou
výrazné regulatorní zásahy do podoby smluvních vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou,
plynem a v teplárenství. Obsahové náležitosti smluvního vztahu jsou kogentně předepsány
přímo EZ a jeho prováděcími předpisy a jejich cílem je (v přeneseném smyslu) zajištění
funkčního energetického trhu.
Současný EZ rozeznává a stanoví definiční znaky pro následující typové smlouvy:


smlouva o dodávce elektřiny;



smlouva o dodávce plynu;



smlouva o dodávce tepelné energie;



smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny;



smlouva o sdružených službách dodávky plynu;



smlouva o připojení (elektřina a plyn);



smlouva o zajištění služby přenosové soustavy;



smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem;



smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu;



smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny;



smlouva o zajištění služby distribuční soustavy (elektřina a plyn);



smlouva o uskladňování plynu;
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smlouva o zúčtování regulační energie;



smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou;



smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií;



smlouva o poskytování podpůrných služeb;



smlouva o zúčtování odchylek.

Dále platí pravidlo, že v případě smlouvy o dodávce elektřiny/plynu, smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny/plynu, smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy, smlouvy
o dopravě plynu těžebním plynovodem, smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu, smlouvy
o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o uskladňování plynu, se jejich neplatnosti
může dovolat pouze zákazník.
Aspekty soukromoprávních vztahů, které nejsou pro oblast energetiky zvlášť upraveny, se řídí
občanským zákoníkem.
I.1.2

Pravidla a řády

Součástí některých smluv uzavíraných v energetice je pravidelně i odkaz na Pravidla a řády
dle toho, o jakou smlouvu se v konkrétním případě jedná a s jakým účastníkem trhu je
uzavírána. Cílem těchto Pravidel a řádů je v obecné rovině poskytnout detailnější informace
účastníkům trhu a stanovit pravidla pro minimální technické, konstrukční a provozní
požadavky pro připojení a užívání přenosové/přepravní/distribuční soustavy a zásobníku
plynu. Pravidla a řády lze tedy chápat jako jakýsi minimální soubor pravidel nutných k zajištění
bezpečnosti a spolehlivosti provozu energetických soustavy, resp. podmínky pro přístup ke
službám operátora trhu. Do těchto Pravidel a řádů jsou v některých případech implementovány
i některé požadavky vyplývající ze síťových kodexů (např. NC RfG) nebo rámcových pokynů
(např. EBGL). Pravidla a řády jsou schvalovány ERÚ na základě schvalovacího řízení podle §
97a EZ. ERÚ je oprávněn nejen Pravidla a řády schvalovat, nýbrž i stanovovat.
I.1.3

NEO

NEO představují takové nežádoucí události, které EZ zakazuje a zároveň s nimi spojuje
negativní následky spočívající především v povinnosti nahradit škodu subjektem odpovědným
za škodu a oprávnění omezit nebo přerušit dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie.
Jedná se o kogentní právní úpravu, od níž se nelze odchýlit.
Současný EZ rozeznává následující NEO:


neoprávněný odběr elektřiny, plynu a tepelné energie;



neoprávněná dodávka elektřiny a tepelné energie;



neoprávněný přenos elektřiny;



neoprávněná přeprava plynu;



neoprávněná distribuce elektřiny a plynu;
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neoprávněné uskladnění plynu.

EZ taxativně vymezuje situace, kdy NEO přináší negativní právní, faktické nebo ekonomické
důsledky. Výčet jednotlivých skutkových podstat je taxativní a kazuistický.

Vyhodnocení současného stavu

I.2.
I.2.1

Smlouvy

V zásadě lze konstatovat, že současný stav právní úpravy, kdy jsou vymezeny smlouvy
pravidelně uzavírané v energetice a zákonem stanoveny jejich nezbytné náležitosti, je
vyhovující. V rámci přípravy paragrafového znění nicméně bude vyhodnoceno, které smlouvy
je nezbytné vymezovat jako pro energetiku svébytné smluvní typy a které podstatné náležitosti
smluv je nezbytné stanovit jako kogentní. Východiskem pro tyto úvahy bude vedle požadavků
evropské legislativy i snaha o zachování adekvátní smluvní volnosti a flexibility. I proto dojde
k jasnému odůvodnění vydefinovaných smluvních typů a kogentních ustanovení. Vyšší právní
jistotu by mohlo poskytnout jednoznačné ustanovení, které stanoví následky případné vady
právního jednání v podobě chybějící podstatné náležitosti smlouvy.
Nutná změna v oblasti úpravy smluv v elektroenergetice bude vyvolána integrací nových
subjektů do trhu s elektřinou, jakož i novými typy smluv zakotvenými ve směrnici 2019/944.
U smluv v plynárenství a teplárenství se žádné zásadní změny v NEZ oproti současnému
stavu nepředpokládají.
Stávající typové smlouvy dle EZ bude zejména nezbytné uzpůsobit pro nové subjekty na trhu
(a jimi vykonávané nové činnosti) a obecně na změnu podmínek pro výkon činností
jednotlivých subjektů na trhu, což se zejména projeví v:


definičních znacích jednotlivých typových smluv (smluvní strany a kauza), jelikož dojde
k rozšíření subjektů, které mohou danou smlouvu uzavřít a doplnění určitých
specifických důvodů pro uzavření smlouvy;



úpravě podstatných náležitostí, zejména v rámci právní úpravy obsahových náležitostí
smlouvy o připojení reagující na její charakter primárního a formálního nositele
informací o subjektech a jejich zařízení v energetice;



doplnění nových smluvních typů do nové právní úpravy reagující na nové činnosti
v elektroenergetice, např. smlouva o agregaci a naopak vypuštění některých
smluvních typů s ohledem na proběhlý vývoj na unijním trhu s elektřinou, např. zrušení
vyrovnávacího trhu a jeho nahrazení trhem TERRE a tedy zrušení smlouvy o přístupu
na vyrovnávací trh.

I.2.2

Pravidla a řády

Právní úprava Pravidel a řádů v EZ nedává jednoznačnou odpověď na otázku týkající se
právní povahy těchto Pravidel a řádů. Není zcela zřejmé, zda Pravidla a řády představují
obecně závazný právní předpis, opatření obecné povahy či obchodní podmínky ve smyslu §
1751 a n. OZ. Tato skutečnost může mezi subjekty na trhu vyvolávat nejistotu z hlediska
závaznosti a přístupu k Pravidlům a řádům.
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I.2.3

NEO

Současný stav právní úpravy NEO lze považovat v zásadě za vyhovující. V tomto ohledu bude
nezbytné zejména provést formulační zpřesnění některých skutkových podstat NEO, zavést
fikci omezení/přerušení (s vyváženým nastavením práv a postavení dotčených účastníků trhu,
tj. dodavatelů dané komodity uplatňujících institut omezení/přerušení i provozovatelů soustav
realizujících omezení/přerušení) a jednoznačně určit veškerá práva a povinnosti, která mohou
vzniknout a být uplatňována při vzniku těchto nežádoucích stavů, a to i s ohledem na
dosavadní praxi a judikaturu českých soudů k této problematice.

I.3.
I.3.1

Návrh věcných řešení v oblasti
Smlouvy

Všechny smlouvy v energetice by nadále měly být uzavírány jako soukromoprávní právní
jednání mezi subjekty vystupujícími na trhu s elektřinou, plynem a v teplárenství. Nadto by
mělo být jednoznačně zakotveno v souladu s občanským zákoníkem, že případná neplatnost
takto uzavřené smlouvy v energetice by měla být v zásadě neplatností relativní. V případě, kdy
určitou smlouvu uzavírá zákazník, bude zachován současný přístup, tedy že takové
neplatnosti se může dovolat pouze zákazník jako slabší smluvní strana. Důvodem je, že
licencovaný subjekt jako protistrana takové smlouvy by měl být vždy plně informován
o nezbytných náležitostech a měl by vystupovat jako profesionál v dané oblasti.
Oproti současnému stavu tak nedojde k zásadní změně v principech vymezení smluv
v energetice. Již nyní existující smluvní typy dle § 50 EZ, § 72 EZ a 76 odst. 2 a 3 EZ budou
v maximální možné míře přeneseny, s výjimkou smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh, který
byl k 1. 1. 2020 zrušen.
U smluv v elektroenergetice dojde k rozšíření demonstrativního výčtu o nové typy smluv dle
požadavků praxe a Zimního balíčku, zejména se jedná o ukotvení smlouvy o agregaci do
právního řádu ČR, jak požaduje směrnice 2019/944 a smlouvy o poskytování nefrekvenčních
podpůrných služeb (pro potřeby provozovatele přenosové i distribuční soustavy). Definiční
znaky smluv v elektroenergetice v podobě smluvních stran, které mohou danou smlouvu
uzavřít, budou doplněny o nové subjekty vystupující na trhu s elektřinou. Podstatné náležitosti
jednotlivých smluv budou dále revidovány a doplněny o nové požadavky vyplývající z nového
konceptu NEZ, aby systematicky odpovídaly navrhovaným změnám a splňovaly požadavky
Zimního balíčku.
S ohledem na zavedení databáze zařízení, která jsou schopná dodávat komoditu do soustavy,
bude nezbytné upravit a posílit význam smlouvy o připojení, jelikož smlouva o připojení bude
zákonným základem pro zápis zařízení do databáze zařízení.
I.3.2

Pravidla a řády

V NEZ dojde k jednoznačnému stanovení právní povahy Pravidel a řádů v souladu
s navrženým konceptem NEZ tak, aby povaha Pravidel a řádů umožňovala efektivní reakci na
dynamicky vyvíjející se energetický trh, včetně posílení právní jistoty jeho účastníků. Pravidla
a řády budou mít povahu obchodních podmínek, přičemž proces jejich tvorby, přijímání a
schvalování bude transparentní a nediskriminační. Pravidla a řády budou nadále podléhat
schvalovací proceduře ERÚ a jejich závaznost bude dána zákonem pro všechny zákazníky
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připojené do dané sítě. Zároveň platí, že obchodní podmínky operátora trhu, které podléhají
stejné schvalovací proceduře jako pravidla a řády, mají analogické postavení v rámci právního
řádu.
I.3.3

NEO

Jednotlivé typy NEO budou v NEZ zachovány, stejně jako jejich kogentní povaha. V tomto
ohledu dojde především k vhodnějšímu přeformulování ustanovení týkajících se NEO
a k zakotvení dalších případů, které odpovídají změněnému modelu trhu (očekávaná větší
účast zákazníků aktivně působících na trhu) a dále dojde k úpravě NEO v souladu
s judikaturou soudů. Jedná se zejména o problematiku náhrady škody a vyjasnění osoby,
která za NEO odpovídá. Podmínky náhrady škody budou i v rámci NEZ nadále řešeny
prováděcím právním předpisem, k jehož vydání bude zmocněno MPO. Dané zmocnění bude
dostatečně detailně naformulováno.
Dále se navrhuje zavést do NEZ fikci přerušení dodávky v těch případech, kdy se provozovateli
přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nepodaří (ani opakovaně) přerušení dodávky
zrealizovat z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při omezení
dodávky elektřiny do stanoveného termínu určeného prováděcím právním předpisem.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

I.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
I.4.1

Smlouvy

Obecné požadavky na smlouvy v energetice


zachování demonstrativního výčtu smluv pravidelně uzavíraných v energetice, včetně
vymezení jejich podstatných náležitostí, které musí daná smlouva obsahovat;



zachování většiny dosavadních podstatných náležitostí u jednotlivých smluv, s tím, že
jejich případná revize bude vyplývat z nově navrhovaného konceptu NEZ a požadavků
Zimního balíčku;



integrace nových subjektů vystupujících na trhu s elektřinou do smluvních vztahů
vymezených NEZ;



doplnění výčtu typizovaných smluv v elektroenergetice o smlouvy nové dle požadavků
Zimního balíčku a dosavadní praxe;



stanovení následků vad právního jednání pro případ, že typová smlouva nebude
obsahovat podstatné náležitosti požadované NEZ;



vyřešení otázky návaznosti smluvních vztahů, zejména smlouvy o připojení, smlouvy
o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektřiny resp. sdružených
službách dodávek elektřiny;



zachování systematického rozdělení typových smluv dle jednotlivých energetických
odvětví (elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství).
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Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh se ruší bez náhrady z důvodu náhrady tohoto
trhu trhem TERRE.

Smlouvy v elektroenergetice
Smlouva o připojení


jednoznačné stanovení povinnosti mít uzavřenu tuto smlouvu po celou dobu trvání
právního poměru mezi subjektem provozujícím připojené zařízení a příslušným
provozovatelem soustavy, tedy po celou dobu připojení zařízení k soustavě;



využití dosavadního konceptu z pohledu účelu a délky trvání uzavřené smlouvy (tj. na
jeden subjekt/osobu, na realizaci připojení a na rezervovaný příkon/výkon a technické
podmínky připojení po celou dobu připojení jednoho místa jedním zákazníkem);



smlouva bude obsahovat nejenom rezervovaný činný výkon a příkon, ale také rozsah
povoleného účiníku nebo rezervovaného jalového výkonu a příkonu;



s ohledem na navrhovanou povinnost evidovat zařízení v databázi zařízení dojde
k posílení významu této smlouvy, a to:
o

stanovením povinnosti aktualizovat smlouvu v případě, že dojde ke změně jakékoli
relevantní okolnosti;

o

stanovením odpovědnosti (sankce) za neposkytnutí
údajů/podkladů provozovateli příslušné soustavy;

o

nastavením kontrolních mechanismů a možnosti vynucovat při zjištění rozdílů mezi
smlouvou o připojení a skutečností úpravu (aktualizaci) smlouvy o připojení tak,
aby vždy v maximální míře reflektovala skutečnost;

o

stanovením možnosti provozovatele soustavy, ke kterému je zařízení připojeno,
smlouvu o připojení jednostranně ukončit a/nebo do odběrného místa přerušit
dodávku elektřiny jako krajní důsledek porušování povinností nebo podmínek ze
smlouvy o připojení ze strany zákazníka;

o

stanovením obligatorní písemné formy (listinná i elektronická);

o

stanovením povinnosti disponovat aktuální smlouvou o připojení jako podmínkou
pro uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

pravdivých/aktuálních

Smlouva o dodávce elektřiny


z velké části zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající
z ostatních změn v NEZ, zejména se bude jednat o:
o

využití tohoto typu smlouvy pouze pro případy dodávky elektřiny zákazníkovi (tato
smlouva nebude dopadat na velkoobchodní trh s elektřinou, kde nedochází
k finálnímu dodání elektřiny zákazníkovi);

o

jednou z podstatných náležitostí této smlouvy bude uvedení ceny nebo způsobu
jejího určení v případě smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny;
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o



využití tohoto typu smlouvy i pro aktivního zákazníka, který hodlá dodávat elektřinu
do soustavy (viz např. přímé obchodování ve smyslu čl. 2 odst. 18 směrnice
2018/2001), včetně dodávky jinému zákazníkovi.

smlouvy o dodávce elektřiny budou mj. obsahovat následující podstatné náležitosti
o

totožnost a adresu licencovaného subjektu (dodavatele);

o

poskytované služby, nabízenou úroveň kvality služeb, jakož i lhůtu pro počáteční
připojení;

o

druhy nabízených služeb údržby;

o

prostředky, kterými lze získávat aktuální informace o všech uplatňovaných
sazbách, poplatcích za údržbu a balíčcích produktů nebo služeb;

o

dobu platnosti smlouvy, podmínky, za nichž je možné služby, včetně produktů nebo
služeb, které jsou s těmito službami v balíčku, nebo smlouvu obnovit či zrušit,
a informaci o tom, zda je možné smlouvu bezplatně vypovědět;

o

informace o náhradách a odškodnění, které se uplatňují v případě, že není
dodržena dohodnutá úroveň služby, včetně nesprávného nebo zpožděného
vyúčtování prostřednictvím internetové stránky elektroenergetického podniku
způsob zahájení postupu mimosoudního urovnávání sporů;

o
o

informace o právech zákazníka v domácnosti, včetně informací o vyřizování
stížností a všech informací podle tohoto odstavce, jasně sdělené prostřednictvím
vyúčtování nebo internetové stránky elektroenergetického podniku.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.
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Smlouva o agregaci


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude závazek agregátora hradit
za poskytování flexibility odměnu poskytovateli flexibility a závazek poskytovatele
flexibility poskytovat flexibilitu za podmínek stanovených ve smlouvě;



podstatné náležitosti této smlouvy budou stanoveny obdobně jako u smlouvy
o dodávce elektřiny.

Smlouva o umožnění agregace


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude závazek provozovatele
distribuční soustavy umožnit využití distribuční soustavy pro potřeby agregace
a závazek subjektu vykonávajícího činnosti agregace předat provozovateli distribuční
soustavy požadovaná data o agregaci a respektovat pokyny provozovatele distribuční
soustavy za podmínek stanovených ve smlouvě, resp. pravidlech provozování
distribuční soustavy.

Smlouva o poskytování podpůrných služeb (bilančních pro potřeby provozovatele přenosové
soustavy a nefrekvenčních pro potřeby provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů
distribučních soustav)


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ;



nově budou do smlouvy o poskytování bilančních podpůrných služeb integrovány
i práva a povinnosti týkající zúčtování regulační energie.

Smlouva o poskytování služeb pro řešení přetížení


vzhledem k tomu, že směrnice výslovně vylučuje z podpůrných služeb problematiku
řízení přetížení, je vhodné doplnit nový typ smlouvy ve smyslu směrnice 2019/944,
která v čl. 2 bod (48) stanoví, že „podpůrnou službou“ se rozumí služba potřebná pro
provoz přenosové nebo distribuční soustavy, včetně služeb výkonové rovnováhy a
nefrekvenčních podpůrných služeb, která však nezahrnuje řízení přetížení.

Smlouva o zúčtování odchylek


zachování současného stavu propojení se smlouvou o přístupu na organizovaný
krátkodobý trh a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn v NEZ.

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh


umožnění subjektu zúčtování přístup na organizovaný krátkodobý trh, propojení se
smlouvou o zúčtování odchylek a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o předávání údajů


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude závazek provozovatele
přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy předávat operátorovi trhu
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data nezbytná pro výkon jeho činnosti. Smlouva musí obsahovat ujednání o závaznosti
obchodních podmínek operátora trhu a vyžaduje písemnou formu.
Smlouva o přístupu do CS OTE


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude přístup specifikovaných
účastníků trhu (obchodníci, OES, agregátor, subjekt vykonávající činnost výroba
a/nebo akumulace s přístupem do CS OTE za účelem plnění zákonných povinností
tohoto účastníka trhu a povinností vůči operátoru trhu, případně další účastníci, kteří
vyplynou z diskusí v rámci přípravy NEZ). Smlouva musí obsahovat ujednání o
závaznosti obchodních podmínek operátora trhu.



forma uzavření je písemná pro obchodníky, OES, agregátora, v případě subjektů
vykonávajících činnost výroba a/nebo akumulace (s ohledem na vysoký počet takových
účastníků trhu) předávajících údaje o výrobě, dodávce a spotřebě je smlouva uzavírána
elektronickými prostředky (prostřednictví online formuláře).

Smlouvy v plynárenství
Smlouva o dodávce plynu


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ a z potřeby snížit administrativní nároky/zátěž související se správou smluv o
připojení.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ. a z potřeby snížit administrativní nároky/zátěž související se správou smluv o
připojení

Smlouva o připojení
 zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ a z potřeby snížit administrativní nároky/zátěž související se správou smluv o
připojení
Smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ a z potřeby snížit administrativní nároky/zátěž související se správou smluv o
připojení.
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Smlouva o uskladňování plynu


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o zúčtování odchylek


zachování současného stavu a doplnění o požadavky vyplývající z ostatních změn
v NEZ.

Smlouva o předávání údajů


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude závazek provozovatele
přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy předávat operátorovi trhu
data nezbytná pro výkon jeho činnosti. Smlouva musí obsahovat ujednání o závaznosti
obchodních podmínek operátora trhu a vyžaduje písemnou formu.

Smlouva o přístupu do CS OTE


zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude přístup specifikovaných
účastníků trhu (obchodníci, subjekt vykonávající činnost výroba a/nebo akumulace s
přístupem do CS OTE za účelem plnění zákonných povinností tohoto účastníka trhu a
povinností vůči operátoru trhu, případně další účastníci, kteří vyplynou z diskusí v rámci
přípravy NEZ). Smlouva musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek
operátora trhu.



forma uzavření je písemná pro obchodníky, v případě subjektů vykonávajících činnost
výroba a/nebo akumulace (s ohledem na vysoký počet takových účastníků trhu)
předávajících údaje o výrobě, dodávce a spotřebě je smlouva uzavírána elektronickými
prostředky (prostřednictvím online formuláře).

Smlouvy v teplárenství
Smlouva o dodávce tepelné energie


obsah bude vycházet ze současného stavu s upřesněním technických podmínek
připojení a doplněním požadavků vyplývajících z ostatních změn v NEZ



bude doplněno právo dodavatele vypovědět smlouvu na dodávku tepelné energie
s minimální definovanou výpovědní lhůtou (např. 12 měsíců).

V rámci navazující přípravy paragrafového znění a tezí k prováděcím předpisům lze očekávat,
že může vyvstat potřeba na zakotvení dalších typových smluv, které budou smluvně zajišťovat
další působení subjektů na trhu s elektřinou, na trhu s plynem nebo v teplárenství.
I.4.2

Pravidla a řády



zakotvení podrobnější právní úpravy Pravidel a řádů, včetně stanovení jejich právní
povahy;



sjednocení právní úpravy Pravidel a řádů z hlediska jejich primárních zpracovatelů.
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I.4.3

NEO



neoprávněný odběr elektřiny, plynu a tepelné energie, neoprávněná dodávka elektřiny
a tepelné energie, neoprávněný přenos elektřiny a přeprava plynu, neoprávněná
distribuce elektřiny a plynu a neoprávněné uskladnění plynu se zakazují;



detailní právní úprava NEO (zejména postup stanovení výše škody apod.) bude
upravena prováděcím právním předpisem, k jehož vydání bude zmocněno MPO;



v případě NEO bude mít ta strana, které vzniká škoda, právo uplatnit:
o

omezení dodávky, čímž se rozumí fyzické snížení dodávaného množství
elektřiny do odběrného místa zákazníka, při kterém nedojde ze strany
obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny nebo provozovatele zařízení
pro ukládání energie k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;

o

přerušení dodávky, čímž se rozumí fyzické přerušení dodávky
elektřiny/plynu/tepla do odběrného místa zákazníka, při kterém nedojde ze
strany obchodníka s elektřinou/plynem nebo výrobce elektřiny/plynu,
dodavatele tepelné energie nebo provozovatele zařízení pro ukládání energie
k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;

o

ukončení dodávky, čímž se rozumí fyzické přerušení dodávky
elektřiny/plynu/tepla do odběrného místa zákazníka, při kterém dojde ze strany
obchodníka s elektřinou/plynem nebo výrobce elektřiny/plynu, dodavatele
tepelné energie nebo provozovatele zařízení pro ukládání energie k ukončení
smluvního vztahu se zákazníkem.



u všech typů NEO bude jednoznačně stanoveno, kdo a za jakých podmínek odpovídá
za škodu způsobenou NEO;



ve stanovených případech zavedení fikce omezení/přerušení dodávky;



práva a povinnosti relevantních subjektů vystupujících na trhu s elektřinou, plynem a v
teplárenství budou doplněna o práva a povinnosti vztahující se k problematice NEO,
aby byla zachována právní jistota.
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J.

Kompetence, státní dozor a správní trestání

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se ke kompetencím orgánů státní správy, státnímu dozoru (dohledu) a správnímu
trestání. A to nejen právní úprava obsažená v EZ, ale pro úplnost také právní úprava v jiných
právních předpisech, která se týká kompetencí Státní energetické inspekce (dále jen „SEI“).
Do nové právní úpravy budou promítnuty zejména požadavky vyplývající ze směrnice
2019/944 týkající se povinností a pravomocí národního regulačního orgánu (ERÚ) a týkající
se působnosti MPO jako ústředního orgánu státní správy pro sektor energetiky; dále potom
změny v kompetencích ERÚ a SEI.

J.1.
J.1.1

Popis současného stavu
Právní úprava státního dohledu

Státní dozor v oblasti energetiky podle EZ vykonává ERÚ a MPO. Podle zákona
o hospodaření energií vykonává dohled v oblasti energetiky také SEI. ERÚ a SEI vykonávají
cenové kontroly podle zákona o cenách.
ERÚ je v souladu s legislativou EU zřízen jako nezávislý orgán státní správy, který má
pravomoci ve vztahu k cenové i necenové regulaci energetického sektoru v ČR a který má
samostatnou kapitolu státního rozpočtu ČR.
MPO je ústředním orgánem státní správy pro sektor energetiky.
SEI je správním úřadem podřízeným MPO.
J.1.2

Rámcové cíle Energetického regulačního úřadu

Jedním z hlavních cílů ERÚ je podpora konkurenčního, flexibilního, bezpečného a ekologicky
udržitelného vnitřního trhu a rozvoj konkurenčních a řádně fungujících regionálních
přeshraničních trhů.
Dalším cílem ERÚ je ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických
odvětvích.
ERÚ jako regulační orgán má také zajistit odstranění překážek bránících obchodování
s elektřinou mezi členskými státy, včetně rozvoje vhodných přeshraničních přenosových
kapacit k uspokojení poptávky a posilování integrace vnitrostátních trhů.
Dále má pomáhat v úsilí o rozvoj bezpečných, spolehlivých a efektivních nediskriminačních
soustav a při dosahování vysokých standardů univerzální služby (elektroenergetika) a veřejné
služby (plynárenství), usnadnit přístup nové výrobní kapacity a zařízení pro ukládání energie
k síti, zajistit podněty ke zvyšování výkonnosti soustav a zajistit účinné fungování
vnitrostátního trhu pro zákazníky.
J.1.3

Základní kompetence Energetického regulačního úřadu

Regulace cen
ERÚ vykonává podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen působnost při
uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky, vydává právní předpisy
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pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky a vydává rozhodnutí o regulaci cen
včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných
a neregulovaných činností.
Detailnější úprava výkonu tohoto oprávnění ERÚ je upravena v EZ a v prováděcích právních
předpisech (viz kapitola 2.1 D).
Rozhodovací pravomoci
ERÚ podle EZ rozhoduje spory:


o uzavření smlouvy (podle EZ) mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence
a zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo
distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru
nebo neoprávněné distribuce;



o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence
a zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla
k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí regulačního orgánu
rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení;



o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě,
přepravní soustavě, zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů
o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo
distribuci elektřiny nebo plynu;



týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektřiny
z kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny vyrobené z druhotných
energetických zdrojů nebo tepla z obnovitelných zdrojů a spory o výši náhrady při
dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;



na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo
tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou
osobou podnikající, rozhoduje



o

spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv,
jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné
energie;

o

o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož
předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

dle projednávané novely EZ (sněmovní tisk 799) na návrh zákazníka v postavení
spotřebitele rozhoduje spory ze smluv o zprostředkování v energetických
odvětvích.

Rozhodovací pravomoc ERÚ dále upravuje zákon o POZE, podle něhož ERÚ rozhoduje spory
týkající se podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory tepla.
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Pravomoc ERÚ ohledně sporů, které se týkají podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů je tak
duplicitně obsažena jak v EZ, tak v zákoně o POZE.
Dozorová a kontrolní kompetence
Správním dozorem (dohledem) se rozumí proces sledování (monitoringu) dodržování
povinností a kontrola prováděná podle procesních pravidel zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád). V případě ERÚ se pak dozorem rozumí ještě činnost šetření týkající se
fungování trhů s elektřinou nebo plynem podle § 18a EZ a šetření na místě v obchodních
prostorách podle § 18b EZ.
ERÚ vykonává dozor zejména nad dodržováním zákonů (EZ, zákon o POZE, zákon o cenách
v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a zákon o ochraně
spotřebitele v oblasti energetických odvětví).
Dále vykonává dozor nad dodržováním unijních nařízení (např. nařízení 2019/943, nařízení
715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám, nařízení 2017/1938
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, nařízení 1227/2011
o velkoobchodním trhu s energií) a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich základě
a k jejich provedení.
Vedle toho vykonává ERÚ dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z rozhodnutí EK
nebo ACER nebo povinností vyplývajících z vydaných rozhodnutí ERÚ.
V případě porušení může uložit pokuty nebo opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění
protiprávního stavu.
Zvláštní oprávnění mají zaměstnanci ERÚ při výkonu kontroly podle nařízení 1227/2011 o
velkoobchodním trhu s energií (např. právo pečetit obchodní prostory, schránky, skříně nebo
obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení
kontroly).
Vydávání oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích
Podnikat v energetických odvětvích lze pouze na základě licence udělené ERÚ. Licence se
uděluje na dobu určitou či neurčitou, a to na základě žádosti a při splnění podmínek
stanovených EZ.
Působnost regulačního úřadu (orgánu), dotčeného a příslušného orgánu
ERÚ vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu a je příslušným orgánem
např. podle nařízení 2019/943, nařízení 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským
přepravním soustavám, nařízení 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního
trhu s energií, a regulačním orgánem podle nařízení 2017/1938 o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu, jakož i podle přímo použitelných předpisů vydaných na
jejich základě a k jejich provedení.
Působnost ERÚ podle jiných právních předpisů
Působnost ERÚ dále zakládá např. zákon o POZE, zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon
o působnosti orgánů ČR v oblasti cen.
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J.1.4

Další kompetence, pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu

Monitoring
ERÚ monitoruje zejména uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve
smlouvách na trhu s elektřinou, plynem a v odvětví teplárenství, omezujících nebo vylučujících
práva zákazníka. Dále monitoruje stav hospodářské soutěže na velkoobchodním
a maloobchodním trhu s elektřinou a s plynem a technickou spolupráci mezi provozovateli
přenosových nebo přepravních soustav v EU a ve vztahu k třetím zemím.
Zveřejňování
Podle EZ zveřejňuje ERÚ zejména doporučení ohledně tvorby cen elektřiny a plynu pro
domácnosti, roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích, sazby
za přenos a distribuci, zprávu o své činnosti, pravomocná rozhodnutí vydaná při výkonu
dozoru v energetických odvětvích, návrh zásad cenové regulace atd.
Spolupráce
ERÚ spolupracuje zejména na přeshraničních otázkách s regulačními orgány členských států
a s ACER, s příslušnými orgány za účelem ochrany práv spotřebitelů a s dalšími příslušnými
vnitrostátními orgány, včetně orgánů pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i orgánů, včetně
regulačních orgánů, ze sousedních členských států, a pokud je to vhodné, také sousedních
třetích zemí, při plnění úkolů stanovených směrnicí.
Speciální pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu
Jedním z nejzásadnějších speciálních pravomocí ERÚ je oprávnění vyžadovat od
energetických podniků jakékoli informace, jež jsou důležité pro plnění úkolů ERÚ. Na evropské
úrovni je pak ERÚ oprávněn vyžadovat stanovisko ACER nebo podat podnět EK
k přezkoumání rozhodnutí jiných regulačních orgánů členských států EU. ERÚ má také právo
na přístup k účetnictví energetických podniků.
V případě potřeby je ERÚ oprávněn požádat provozovatele jednotlivých soustav a vybraných
zařízení, aby změnili podmínky, včetně sazeb nebo metodik výpočtu.
Jde-li o povinnosti, nad rámec těch, které pro ERÚ vyplývají z jeho výše popsaných
kompetencí, je tento povinen zejména stanovovat nebo schvalovat standardy a požadavky na
kvalitu služeb a kvalitu dodávek. Ve vztahu k příslušným orgánům členských států, EK
a ACER je pak ERÚ povinen zejména předávat zprávu o své činnosti a plnění svých
povinností.
Dále je ERÚ povinen zachovávat důvěrnost informací.
ERÚ má také pravomoci a povinnosti vyplývající z požadavků na oddělení vlastnictví
provozovatelů soustav a nezávislosti provozovatele soustavy a dále práva a povinnosti ve
vztahu k plánu rozvoje přenosové soustavy a plánu rozvoje přepravní soustavy.
ERÚ bude určen jako subjekt provozující nezávislý srovnávací nástroj.
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J.1.5

Základní působnost Ministerstva průmyslu a obchodu

Do působnosti MPO náleží zejména:


vydávání státních autorizací na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných
plynových zařízení;



zpracování SEK a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu;



plnění informační povinnost ve vztahu k EK;



uplatňování stanoviska k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje
a územnímu plánu;



zpracování analýzy zavedení
elektroenergetiky a plynárenství;



sledování dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost
a plynárenské soustavy a přezkoumává dosažené výsledky;



spolupráce s ERÚ a Státní energetickou inspekcí;



vykonává funkci příslušného orgánu dle přímo použitelných předpisů EU.

J.1.6

inteligentních

měřicích

systémů

v oblasti
elektrizační

Činnost Státní energetické inspekce

Činnost SEI není vymezená v EZ. SEI vykonává svou činnost na základě ustanovení zákona
o hospodaření energií a zaměřuje se zejména na kontrolu dodržování povinností vymezených
tímto zákonem. Dále vykonává kontroly vymezené zákonem o cenách.
Hlavní kontrolní činnost SEI je zaměřena na kontrolu kvality zpracování dokumentů
vymezených zákonem o hospodaření energií (resp. činnosti energetických specialistů):


průkazů energetické náročnosti budov;



energetických auditů a energetických posudků;



zpráv o kontrole systémů vytápění a systémů klimatizace.

Dále velkou kontrolní oblastí je štítkování a ekodesign. Z velké části se jedná o oblast
regulovanou přímo použitelnou legislativou EU.
Dále vykonává kontroly dle zákona o cenách v oblasti podporovaných zdrojů energie. Podle
zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen však cenové kontroly v oblasti
podporovaných zdrojů energie vykonává také ERÚ. Kontrolní činnosti SEI a ERÚ v této oblasti
jsou koordinovány, do budoucna je v zákoně třeba tuto kompetenci svěřit pouze jednomu
správnímu úřadu.
J.1.7

Právní úprava správního trestání

Správním trestáním se rozumí proces projednání přestupků a případné uložení správního
trestu podle procesních pravidel zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
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o nich. V EZ je otázka správního trestání upravena v hlavě III., zákon o hospodaření s energií
zakotvuje správní trestání v hlavě V.
EZ rozlišuje přestupky, kterých se může dopustit fyzická osoba, přestupky držitele licence,
přestupky právnických a podnikajících fyzických osob a přestupky osoby, která je součástí
vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele nebo koncernu.
Všechny přestupky podle EZ projednává ERÚ, který také vybírá a vymáhá uložené pokuty.
Přestupky podle zákona o hospodaření energií projednává SEI.

J.2.

Vyhodnocení současného stavu

J.2.1

Právní úprava státního dohledu

Směrnice 2019/944 ve svém čl. 57 mj. požaduje, aby členské státy zajistily:


nezávislost regulačního orgánu;



požadavky na zdroje regulačního orgánu;



samostatné rozpočtové prostředky regulačního orgánu;



nestrannost, transparentnost výkonu činnosti regulačního orgánu;



parametry organizace regulačního orgánu.

Jelikož výše uvedené požadavky obsahovaly již směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES, které
byly do právního řádu ČR transponovány, je v tomto ohledu stávající právní úprava ERÚ v EZ
v souladu legislativou EU v podobě třetího liberalizačního balíčku.
Kromě výše uvedených požadavků, které byly do právního řádu ČR již transponovány, však
směrnice 2019/944 vymezuje řadu dalších pravomocí a povinnosti pro regulační orgány, které
dosud v právní úpravě ČR obsaženy nejsou a bude potřeba je zakotvit v nové právní úpravě.
Pro MPO jakožto ústřední orgán státní správy pro energetiku vyplývají ze Zimního balíčku
určité požadavky kladené v obecné rovině na členský stát, které bude nutné implementovat
do právního řádu ČR. Zejména se jedná o případy, kdy právní předpisy Zimního balíčku (např.
nařízení 2018/1999 o správě energetické unie, nařízení 2019/941 o rizikové připravenosti,
nařízení 2019/943 o trhu s elektřinou) ukládají členskému státu, aby něco učinil. Zákonné
zmocnění k realizaci dané činnosti bude svěřeno MPO.
J.2.2

Rámcové cíle Energetického regulačního úřadu

Také stávající rámcové cíle ERÚ dle bodu J.1.2 odpovídají požadavkům směrnice 2019/944
a není tedy třeba je měnit.
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J.2.3

Základní kompetence Energetického regulačního úřadu

Regulace cen
Stávající právní úpravu regulace cen nelze označit za komplexní a jednoznačnou,
nedostatečná je zejména vzájemná provázanost EZ se zásadami cenové regulace, cenovými
rozhodnutími a prováděcími právními předpisy.
Blíže se vyhodnocení stávající právní úpravy regulace cen věnuje samostatná kapitola 2.1 D.
Na zakotvení kompetencí ERÚ v oblasti regulace cen však není třeba ničeho měnit.
Rozhodovací pravomoci
Stávající EZ zohledňuje požadavek na mimosoudní urovnávání sporů, jak je upraven v čl. 26
směrnice 2019/944, kdy vymezené spory jsou řešeny ERÚ. Nadbytečná se jeví duplicitní
úprava kompetence ERÚ k rozhodování sporů ohledně podpory výroby obnovitelných zdrojů
podle EZ a zákona o POZE.
Dozorová a kontrolní kompetence
Dozorové a kontrolní kompetence ERÚ tak, jak jsou upraveny v EZ, jsou v souladu
s požadavky vyplývajícími ze směrnice 2019/944. Cenové kontroly v oblasti podporovaných
zdrojů energie vykonává jak ERÚ, tak SEI. Tuto kompetenci je třeba svěřit pouze jednomu
správnímu úřadu. Je třeba sjednotit dozor nad celou oblastí podporovaných zdrojů energie za
účelem efektivního výkonu státní správy v této oblasti. Je třeba také posílit dozor nad
dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice
a plynárenstvím vzhledem k nekalým praktikám na trhu s energií.
Vydávání oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích
Tato pravomoc náleží ERÚ v souladu s jeho odborností v oblasti energetiky. Ani Zimní balíček
neobsahuje žádné požadavky na členské státy v této oblasti. Stávající stav, kdy o udělení
oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích rozhoduje ERÚ, lze tedy považovat za
vyhovující.
Působnost regulačního úřadu (orgánu), dotčeného a příslušného orgánu
Stávající právní úpravu lze ohledně působnosti ERÚ jako regulačního, dotčeného
a příslušného orgánu označit za vyhovující.
Působnost ERÚ podle jiných právních předpisů
Na působnosti ERÚ, která je pro něj založena jinými právními předpisy než EZ, není třeba
ničeho měnit, pouze by mělo obecně platit, že působnost by měla být založena vždy jen
v jednom právním předpise.
J.2.4

Další kompetence, pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu

Jelikož další kompetence, pravomoci a povinnosti ERÚ jak jsou popsány výše v bodě J.1.4
odpovídají požadavkům směrnice 2019/944, je v tomto ohledu současná právní úprava
vyhovující.
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J.2.5

Základní kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu

Základní kompetence MPO budou doplněny o požadavky, které jsou v obecné rovině Zimním
balíčkem kladeny na členský stát.
J.2.6

Právní úprava správního trestání

Stávající právní úpravu přestupků subjektů v sektoru energetiky a správních trestů, které
mohou být za tyto přestupky ERÚ uloženy, lze označit za vyhovující a nerozpornou
s požadavky unijní energetické legislativy. Nicméně je bude třeba odpovídajícím způsobem
upravit, aby odpovídaly změněné koncepci NEZ a „Zásadám tvorby právní úpravy přestupků“,
vytvořeným Ministerstvem vnitra ČR, a schváleným vládou ČR dne 31. července 2018.

J.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

J.3.1

Právní úprava státního dozoru

Nová právní úprava bude vycházet ze stávající právní úpravy státního dozoru, jak je obsažena
zejména v EZ, která bude rozšířena a doplněna tak, aby dostála požadavkům vyplývajícím pro
členské státy ze směrnice 2019/944. Zejména budou v nové právní úpravě zakotveny nové
pravomoci a povinnosti ERÚ.
V nové právní úpravě tak bude zakotvena nezávislost ERÚ, samostatnost jeho rozpočtových
prostředků, nestrannost a transparentnost výkonu jeho činnosti a parametry jeho organizace.
U MPO bude doplněna jeho kompetence jako ústředního orgánu státní správy pro energetiku
v těch oblastech, kde Zimní balíček stanoví, že členská stát má povinnost něco učinit.
V takovém případě bude v NEZ ukotveno, že pravomocí učinit dané opatření disponuje MPO.
J.3.2

Rámcové cíle Energetického regulačního úřadu

Východiskem nové právní úpravy budou stávající rámcové cíle, které budou doplněny
o rámcové cíle vyžadované směrnicí 2019/944.
Podpora, rozvoj, odstranění překážek
Nové cíle ERÚ budou zejména prosazování opatření na ochranu spotřebitele, zabezpečení,
aby nedocházelo k žádným křížovým dotacím mezi přenosovými, přepravními, distribučními
a dodavatelskými činnostmi či jinými činnostmi a přispění ke slučitelnosti postupů pro výměnu
údajů týkajících se nejvýznamnějších procesů na trhu na regionální úrovni.
Zajištění
ERÚ zajistí provádění kodexů sítě a rámcových pokynů. Dále zajistí, aby provozovatelé
přenosových soustav v maximální možné míře zpřístupnili kapacity propojovacích vedení
v souladu s čl. 16 nařízení 2019/943.
Bude také zakotvena povinnost ERÚ zajistit nediskriminační přístup k údajům o spotřebě
zákazníků a zajistit, aby provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytl náležité
informace o opatřeních, která budou nezbytná k posílení soustavy.
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J.3.3

Základní kompetence Energetického regulačního úřadu

Regulace cen
V oblasti regulace cen bude zachována dosavadní kompetence ERÚ, a to v návaznosti
na působnost ERÚ vyplývající ze zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
Návrh věcných řešení pro oblast regulace cen je obsažen v samostatné kapitole 2.1 D.
Rozhodovací pravomoci
Nová právní úprava nepředpokládá zásadní změnu rozhodovacích pravomocí ERÚ.
Východiskem sporných správních řízení, k jejichž řešení je ERÚ věcně příslušný, bude v nové
právní úpravě zachování současného stavu.
Dosavadní duplicita úpravy pravomoci ERÚ k rozhodování sporů ohledně podpory výroby
obnovitelných zdrojů ve smyslu zákona o POZE, bude v nové právní úpravě odstraněna.
Rozhodovací pravomoc ERÚ k rozhodování těchto sporů bude nadále upravena pouze
v jednom právním předpise, a to v zákoně o POZE. Současně bude v tomto zákoně také
zúžena pravomoc k rozhodování tohoto typu sporů, a zpřesněno její vymezení.
Dozorové a kontrolní kompetence
ERÚ bude vykonávat dozor v těch oblastech, kde podle požadavků legislativy EU vykonává
dozor národní regulační orgán. Dále bude vykonávat dozor nad zákonem o cenách v oblasti
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. ERÚ bude také vykonávat dozor nad
dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice
a plynárenství a v oblasti zprostředkování v energetice. Bude zváženo rozšíření pravomoci
ERÚ v dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele
v teplárenství. Jeho dozorové kompetence budou vyplývat také z unijních nařízení,
z rozhodnutí EK či ACER nebo z rozhodnutí ERÚ.
Vydávání oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích
ERÚ bude i podle nové právní úpravy oprávněn vydávat subjektům oprávnění pro podnikání
v energetických odvětvích. Návrh věcných řešení v oblasti činností v energetice (včetně
udělování oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích), upravuje kapitola 2.1 A.
Působnost regulačního úřadu (orgánu), dotčeného a příslušného orgánu a působnost podle
jiných právních předpisů
Působnost ERÚ jako dotčeného orgánu a příslušného orgánu podle Nařízení o vnitřním trhu
s elektřinou a Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám,
Nařízení o velkoobchodním trhu s energií a regulačního orgánu podle Nařízení o rizikové
připravenosti v odvětví elektroenergetiky a Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti
dodávek zemního plynu (a přímo použitelných předpisů vydaných na jejich základě nebo
k jejich provedení) zůstane v nové právní úpravě zachována.
Obdobně zůstane zachována i působnost ERÚ podle jiných právních předpisů (zejm. zákon
o POZE, zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen).
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J.3.4

Další kompetence, pravomoci a povinnosti ERÚ

Stávající právní úprava dalších kompetencí, pravomocí a povinností ERÚ je z pohledu
požadavků směrnice 2019/944 vyhovující, bude tedy převzata do nové právní úpravy s tím, že
bude doplněna o nové požadavky vyplývající ze směrnice 2019/944, které dosud do právního
řádu ČR transponovány nebyly. Níže jsou tedy uvedené nové kompetence, pravomoci
a povinnosti ERÚ, jež budou zakotveny v nové právní úpravě.
Monitoring
Kromě provádění monitoringu v dosavadních oblastech bude mít ERÚ nově povinnost
monitorovat investiční plány a výkonnost provozovatele přenosové soustavy a výkonnost
provozovatelů distribučních soustav, pokud jde o rozvoj inteligentní sítě.
Dále bude ERÚ sledovat provádění pravidel týkajících se úlohy a povinností provozovatele
přenosové soustavy, provozovatelů distribuční soustavy, dodavatelů a zákazníků a dalších
účastníků trhu podle nařízení 2019/943, investic do kapacit výroby a ukládání ve vztahu
k bezpečnosti dodávek a dostupnost srovnávacích nástrojů.
ERÚ bude také monitorovat odstraňování neodůvodněných překážek a neodůvodněných
omezení týkající se spotřeby elektřiny vyrobené z vlastních zdrojů a ze zdrojů občanských
energetických společenství, řízení přetížení ve vnitrostátních elektrizačních soustavách,
včetně propojovacích vedení, a provádění pravidel pro řízení přetížení.
Povinností ERÚ bude také sledovat vývoj trhu a rizika, která mohou být spojena se smlouvami
s dynamickým určením ceny a dále zamítnutí přístupu třetím osobám k soustavě
provozovatelem přenosové soustavy.
Spolupráce
ERÚ bude mít povinnost ve spolupráci s ostatními regulačními orgány zajistit, aby síť ENTSO
pro elektřinu a Evropský subjekt pro provozovatele distribučních soustav v Unii plnily své
povinnosti. Současně bude zakotvena povinnost regionální spolupráce mezi regulačními
orgány, pokud jde o přeshraniční otázky.
Speciální povinnosti Energetického regulačního úřadu
V souvislosti se srovnávacími nástroji bude mít ERÚ povinnost provozovat alespoň jeden
nezávislý srovnávací nástroj dle požadavků směrnice 2019/944 a vydávat značky důvěry pro
jiné (komerční) srovnávací nástroje.
ERÚ bude mít dále povinnost dodržovat a provádět právně závazná rozhodnutí ACER a EK.
Další práva a povinnosti ERÚ budou zakotveny v souvislosti s regionálními koordinačními
centry. Povinností ERÚ bude také provádět veřejnou konzultaci ohledně stávajících zařízení
pro ukládání energie.
Fakultativní dílčí pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu
Bude zváženo, zda ERÚ nebo jiný orgán státní správy bude pověřen fakultativními
pravomocemi a povinnostmi v oblastech odezvy strany poptávky prostřednictvím agregace,
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inteligentních měřicích systémů, poskytování nefrekvenčních podpůrných služeb, pobídky pro
využívání flexibility v distribučních sítích, integrace elektromobility do elektroenergetické sítě,
uzavřené distribuční soustavy, schválení výkonu jiných činností provozovatelům přenosové
soustavy.
Schvalovací a určovací oprávnění Energetického regulačního úřadu
Bude zakotvena povinnost ERÚ schvalovat produkty a postupy obstarávání nefrekvenčních
podpůrných služeb a stanovit podmínky jejich poskytování a obstarávání.
ERÚ bude dále oprávněn schvalovat nebo stanovit metodiky používané pro výpočet nebo
stanovení podmínek připojení a přístup k vnitrostátním sítím, včetně sazeb za přenos
a distribuci nebo jejich metodiky výpočtu a metodiky pro poskytování podpůrných služeb.
Podle čl. 33 odst. 2 směrnice 2019/944 platí pro provozovatele distribučních soustav zákaz
vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla s výjimkou
případů, kdy provozovatelé distribučních soustav vlastní soukromé dobíjecí stanice výlučně
pro své vlastní použití. ERÚ bude v souladu se směrnicí za stanovených podmínek oprávněn
udělit výjimku z tohoto zákazu.
Obdobně bude ERÚ oprávněn udělit výjimku provozovateli přenosové soustav
a provozovatelům distribučních soustav ze zákazu vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat
zařízení pro ukládání energie, která jsou plně integrovanými komponenty sítě.
V neposlední řadě bude ERÚ oprávněn schvalovat postupy pro nediskriminační připojení
nových výrobních zařízení a zařízení pro ukládání energie k přenosové soustavě.
J.3.5

Základní působnost Ministerstva průmyslu a obchodu

Jde-li o působnost MPO, její stávající podoba zůstane v nové právní úpravě zachována s tím,
že ve všech ustanoveních směrnice 2019/944, nařízení 2019/943, nařízení 2019/941, nařízení
2018/1999, nařízení 2017/1938, v nichž se hovoří o povinnosti členských států něco „zajistit“,
„zohlednit“, „přijmout“, „stanovit“, „určit“ apod., má se za to, že splnění těchto požadavků zajistí
MPO, jakožto ústřední orgán státní správy pro energetiku, čímž dojde k adaptaci právního řádu
ČR o požadavky kladené přímo na členské státy ze Zimního balíčku. V některých případech
bude povinnost vyplývající z nařízení 2018/1999 plnit také MŽP (např. záležitosti týkající se
rozměru "snižování emisí uhlíku" s ohledem na emise a pohlcení skleníkových plynů a s
ohledem na příspěvek k dosažení cíle pro celé hospodářství Unie týkajícího se snížení emisí
skleníkových plynů, nebo integrované podávání zpráv o politikách a opatřeních v oblasti
skleníkových plynů a odhadech, apod.).
J.3.6
Činnost Státní energetické inspekce
SEI disponuje vhodnou organizační strukturou pro výkon kontroly. SEI bude vykonávat dohled
nad celou oblastí podporovaných zdrojů energie (cenové kontroly podporovaných zdrojů,
kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie, kontroly podle
zákona o POZE). ERÚ tak nebude vykonávat žádnou dohledovou činnost v oblasti
podporovaných zdrojů energie ani cenové kontroly v této oblasti. Dále bude SEI vykonávat
dohled nad dodržováním zákona o hospodaření energií jako dosud. Podle NEZ bude SEI
vykonávat kontrolu ve všech oblastech, ve kterých evropská legislativa nepožaduje, aby výkon
dozoru byl svěřen národnímu regulačnímu orgánu. SEI bude vykonávat dozor v oblasti
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přeložek, bezpečnostních a ochranných pásem; případné další oblasti budou identifikovány
při přípravě paragrafového znění zákona. Kontrolu věcného usměrňování cen tepla bude
vykonávat ERÚ.
V souvislosti s výše uvedenými změnami je třeba řešit personální zajištění (delimitace z ERÚ
na SEI, změna systemizace) a financování na straně ERÚ a SEI (vazba na státní rozpočet).
J.3.7

Právní úprava správního trestání

Východiskem nové právní úpravy bude stávající právní úprava správního trestání, jak je
obsažena v EZ. Současně budou v nové právní úpravě zohledněny požadavky na správní
trestání, jež jsou vymezeny zejména v dokumentu „Zásady tvorby právní úpravy přestupků“,
Ministerstva vnitra ČR schváleného vládou ČR dne 31. července 2018.
Přestupky podle zákona o hospodaření energií bude projednávat SEI, stejně jako přestupky
v oblastech NEZ, kde bude dozorovou činnost vykonávat.

J.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
J.4.1

Právní úprava státního dozoru



východiskem stávající právní úprava;



státní dozor bude vykonáván ERÚ, MPO a SEI;



budou zohledněny požadavky na ERÚ, zejména:

J.4.2

o

nezávislost;

o

zdroje;

o

samostatné rozpočtové prostředky;

o

nestrannost, transparentnost výkonu činnosti;

o

parametry organizace.

Rámcové cíle Energetického regulačního úřadu



podpora konkurenčního, flexibilního, bezpečného a ekologicky udržitelného vnitřního
trhu;



rozvoj konkurenčních a řádně fungujících regionálních přeshraničních trhů;



odstranění překážek bránících obchodování s elektřinou mezi členskými státy, včetně
rozvoje vhodných přeshraničních přenosových kapacit k uspokojení poptávky
a posilování integrace vnitrostátních trhů;



pomoc v úsilí o rozvoj bezpečných, spolehlivých a efektivních nediskriminačních
soustav;
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usnadnění přístupu nové výrobní kapacity a zařízení pro ukládání energie k síti;



zajištění podnětů ke zvyšování výkonnosti soustav;



zajištění účinného fungování příslušného vnitrostátního trhu pro zákazníky;



pomoc při dosahování vysokých standardů univerzální služby (elektroenergetika) /
veřejné služby (plynárenství);



prosazování opatření na ochranu spotřebitele;



zabezpečení, aby nedocházelo k žádným křížovým dotacím mezi přenosovými,
přepravními, distribučními a dodavatelskými činnostmi či jinými činnostmi;



přispívat ke slučitelnosti postupů pro výměnu údajů týkajících se nejvýznamnějších
procesů na trhu na regionální úrovni;



zajistit provádění kodexů sítě a rámcových pokynů přijatých podle nařízení 2019/943;



zajistit, aby provozovatelé přenosových soustav v maximální možné míře zpřístupnily
kapacity propojovacích vedení v souladu s čl. 16 nařízení 2019/943;



zajistit nediskriminační přístupu k údajům o spotřebě zákazníků;



zajistit, aby provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy
poskytl náležité informace o opatřeních, která budou nezbytná k posílení soustavy;



podporovat zvyšování energetické účinnosti, a to jak při přenosu a distribuci energie,
tak u zákazníka.

J.4.3

Základní kompetence Energetického regulačního úřadu

Regulace cen


nová právní úprava blíže vymezí kompetenci ERÚ v oblasti cenové regulace, jak je
rámcově vymezena zákonem o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Rozhodovací pravomoci


bude zakotvena pravomoc ERÚ k mimosoudnímu urovnávání sporů;



pravomoc k rozhodování sporů ohledně podpory výroby obnovitelných zdrojů bude
zakotvena pouze v zákoně o POZE, přičemž dojde k jejímu zúžení na spory:
o

jejichž předmětem je splnění povinnosti úhrady podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhotných zdrojů nebo elektřiny
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory tepla;

o

o neoprávněném čerpání podpory a stanovení jeho rozsahu.

Dozorové a kontrolní kompetence


bude zakotvena dozorová kompetence ERÚ nad dodržováním:
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o

nové právní úpravy v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství
v oblastech, kde to požaduje legislativa EU;

o

zákona o cenách v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství (s
výjimkou POZE);

o

nové právní úpravy v oblasti zprostředkování v energetice a nových účastníků
trhu (např. nezávislý agregátor);

o

unijních nařízení v oblasti energetiky;

o

povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice
a plynárenství a vyplývajících z rozhodnutí EK či ACER nebo z rozhodnutí
ERÚ;



ERÚ bude oprávněn ukládat pokuty a opatření k nápravě za účelem odstranění
protiprávního stavu;



je nutné zvážit zavedení příslušného orgánu pro kontrolu rozúčtování nákladů na
tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné
spotřebitele/uživatele;



bude zváženo rozšíření kompetence ERÚ k nastavení pravidel trhu a kvality dodávek
tepelné energie;



bude zváženo rozšíření pravomoci ERÚ v dozoru nad dodržováním povinností
stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v teplárenství.

Vydávání oprávnění pro podnikání v energetických odvětvích


bude zakotvena pravomoc ERÚ v této oblasti.

Působnost regulačního úřadu (orgánu), dotčeného a příslušného orgánu a působnost podle
jiných právních předpisů


nepředpokládají se změny oproti stávající právní úpravě, tzn., že bude zakotvena
působnost ERÚ jako dotčeného a příslušného orgánu podle unijních nařízení
a zůstane zachována jeho působnost podle jiných právních předpisů (zákon o cenách,
zákon o POZE).

J.4.4

Další kompetence, pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu

Monitoring


ERÚ bude provádět monitoring zejména v těchto oblastech:
o

omezující nepřiměřené podmínky ve smlouvách;

o

povinnost transparentnosti energetických
transparentnosti velkoobchodních cen;

o

stav hospodářské soutěže;

podniků,

včetně

úrovně
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o

technická spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav;

o

čas, který provozovatelé soustav potřebují na připojení a provedení oprav;

o

rozvojové plány provozovatele přenosové soustavy;

o

výkonnost provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních
soustav, pokud jde o rozvoj inteligentní sítě;

o

provádění pravidel týkající se úlohy a povinností provozovatelů přenosové
soustavy, provozovatelů distribuční soustavy, dodavatelů a zákazníků a dalších
účastníků trhu podle nařízení 2019/943;

o

investice do kapacit výroby a ukládání ve vztahu k bezpečnosti dodávek;

o

dostupnost srovnávacích nástrojů;

o

odstraňování neodůvodněných překážek a neodůvodněných omezení týkající
se spotřeby elektřiny vyrobené z vlastních zdrojů a občanských energetických
společenství;

o

řízení přetížení ve vnitrostátních elektrizačních soustavách,
propojovacích vedení, a provádění pravidel pro řízení přetížení;

o

vývoj trhu a rizika, která mohou být spojeny se smlouvami s dynamickým
určením ceny;

o

zamítnutí přístupu třetím osobám k soustavě provozovatelem přenosové
soustavy.

včetně

Spolupráce


bude zakotvena spolupráce ERÚ s těmito subjekty a v těchto oblastech:
o

na přeshraničních
a s ACER;

otázkách

s regulačními

orgány

členských

států

o

s příslušnými orgány za účelem ochrany práv spotřebitelů;

o

s dalšími příslušnými vnitrostátními orgány, včetně orgánů pro ochranu
hospodářské soutěže, jakož i orgánů, včetně regulačních orgánů,
ze sousedních členských států, a pokud je to vhodné, také sousedních třetích
zemí, při plnění úkolů stanovených směrnicí 2019/944;

o

ve spolupráci s ostatními regulačními orgány zajistit, aby síť ENTSO
pro elektřinu a Evropský subjekt pro provozovatele distribučních soustav v Unii
plnily své povinnost;

o

regionální spolupráce mezi regulačními orgány, pokud jde o přeshraniční
otázky.
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Speciální práva a povinnosti Energetického regulačního úřadu






ERÚ bude mít zejména tyto speciální pravomoci:
o

vyžadovat od energetických podniků jakékoli informace, jež jsou důležité
pro plnění jeho úkolů;

o

vyžadovat stanovisko ACER nebo podat podnět EK k přezkoumání rozhodnutí
jiných regulačních orgánů;

o

na přístup k účetnictví;

o

požádat v případě potřeby provozovatele soustav a vybraných zařízení, aby
změnili podmínky, včetně sazeb nebo metodik výpočtu;

o

oprávnění ve vztahu k regionálním koordinačním centrům.

budou zakotveny zejména tyto speciální povinnosti ERÚ:
o

stanovovat nebo schvalovat standardy a požadavky na kvalitu služeb a kvalitu
dodávek;

o

předkládat zprávu o činnosti a plnění svých povinností příslušným orgánům
členských států, EK a ACER;

o

zachovávat důvěrnost informací;

o

provozovat a vydávat značky důvěry pro srovnávací nástroje;

o

dodržovat a provádět právně závazná rozhodnutí ACER a EK;

o

povinnosti ve vztahu k regionálním koordinačním centrům;

o

veřejná konzultace ohledně stávajících zařízení pro ukládání energie.

ERÚ bude mít dále:
o

speciální pravomoci a povinnosti vyplývající z požadavků na oddělení
vlastnictví provozovatelů soustav a nezávislosti provozovatele soustavy;

o

speciální pravomoci a povinnosti ve vztahu k plánu rozvoje přenosové soustavy
a plánu rozvoje přepravní soustavy;

o

povinnost provádět šetření týkajících se fungování trhů s elektřinou nebo
plynem a rozhodovat o uložení opatření;

o

povinnost provádět šetření na místě v obchodních prostorách.

Fakultativní dílčí pravomoci a povinnosti Energetického regulačního úřadu


bude zváženo, zda ERÚ nebo jiný orgán státní správy bude pověřen fakultativními
pravomocemi a povinnostmi v těchto oblastech:
o

odezva strany poptávky prostřednictvím agregace;
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o

inteligentní měřicí systémy;

o

poskytování nefrekvenčních podpůrných služeb;

o

pobídky pro využívání flexibility v distribučních sítích;

o

integrace elektromobility do elektroenergetické sítě;

o

uzavřené distribuční soustavy;

o

schválení provozování jiných činnost provozovatelům přenosové soustavy.

Schvalovací a stanovovací oprávnění Energetického regulačního úřadu


J.4.5

ERÚ bude mít oprávnění schvalovat či stanovovat:
o

produkty a postupy obstarávání nefrekvenčních podpůrných služeb a stanovit
podmínky jejich poskytování a obstarávání;

o

metodiky používané pro výpočet nebo stanovení podmínek připojení a přístup
k vnitrostátním sítím, včetně sazeb za přenos a distribuci nebo jejich metodiky
výpočtu a metodiky pro poskytování podpůrných služeb;

o

výjimky provozovatelům soustav ze zákazu vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo
provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla;

o

výjimky provozovatelům elektroenergetických soustav ze zákazu vlastnit,
vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro ukládání energie, která jsou
plně integrovanými komponenty sítě;

o

postupy pro nediskriminační připojení nových výrobních zařízení a zařízení pro
ukládání energie k přenosové soustavě;

o

oddělení části distribučního zařízení od regionální distribuční soustavy
v plynárenství a případná změna vlastnictví tohoto odděleného distribučního
zařízení;

o

Pravidla a Řády a obchodní podmínky operátora trhu;

o

desetileté plány rozvoje provozovatele přenosové soustavy, přepravní soustavy
a plány rozvoje provozovatelů distribučních soustav a obchodní podmínky
operátora trhu.

Základní kompetence Státní energetické inspekce



dohledová kompetence nad dodržováním nové právní úpravy NEZ tam, kde tato
kompetence není svěřena ERÚ (např. přeložky, bezpečnostní a ochranná pásma);
obecně povinností, nad jejichž plněním nevyplývá dohledová kompetence národního
regulačního orgánu z legislativy EU);



dohled nad dodržováním povinností vymezených zákonem o POZE;
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cenové kontroly v oblasti podporovaných zdrojů energie (tj. v rozsahu podle § 3 odst.
3 zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen - „státní energetická
inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla
a druhotných energetických zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů energie.“ Působnost
ERÚ při kontrole cen v oblasti energetiky zůstane zachována;



dohled nad dodržováním povinností vymezených zákonem o hospodaření energií;



bude zváženo, zda SEI bude dotčeným orgánem ve stavebních řízeních v případě
nové výstavby a renovace budov s energeticky vztažnou plochou více jak 350 m2.

J.4.6


Základní kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu
základní kompetence převzaté ze stávající právní úpravy budou zejména:
o

vydávání státních autorizací na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu
vybraných plynových zařízení;

o

navrhování a zveřejňování SEK a Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky
a klimatu;

o

plnění informační povinnost ve vztahu k EK;

o

uplatňování stanoviska k politice územního rozvoje, zásadám územního
rozvoje a územnímu plánu;

o

zpracování analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti
elektroenergetiky a plynárenství;

o

sledování dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační
a plynárenské soustavy a přezkoumává dosažené výsledky;

o

spolupráce s ERÚ a Státní energetickou inspekcí;

o

vydávání stanoviska k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k
desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy;

o

je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu;

o

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 klimatu;

o

vykonává působnost členského státu Evropské unie a je příslušným orgánem
podle nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky.

Bude jednoznačně konstatováno, že u všech ustanovení Zimního balíčku (zejména
směrnice 2019/944, nařízení 2019/943, nařízení 2019/941 a nařízení 2018/1999) a dále
nařízení 2017/1938, v nichž se hovoří o povinnosti členských států něco „zajistit“,
„zohlednit“, „přijmout“, „stanovit“, „určit“ apod., má se za to, že splnění těchto povinností
147 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

zajistí MPO, jakožto ústřední orgán státní správy pro energetiku. V některých případech
bude povinnost vyplývající z nařízení 2018/1999 plnit také MŽP (např. záležitosti, týkající
se rozměru "snižování emisí uhlíku" s ohledem na emise a pohlcení skleníkových plynů
a s ohledem na příspěvek k dosažení cíle pro celé hospodářství Unie týkajícího se snížení
emisí skleníkových plynů, nebo integrované podávání zpráv o politikách a opatřeních
v oblasti skleníkových plynů a odhadech, apod.).
J.4.7

Právní úprava správního trestání



v souladu se stávající právní úpravou budou přestupky rozděleny na ty, kterých se
může dopustit fyzická osoba, přestupky držitele licence, přestupky právnických
a podnikajících fyzických osob a přestupky osoby, která je součástí vertikálně
integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele
nebo koncernu;



zohledněny budou požadavky ze „Zásad tvorby právní úpravy přestupků“;



příslušným k projednání přestupků a k vybírání a vymáhání pokut bude ERÚ a SEI;



správní trestání bude upraveno s ohledem na změnu kompetencí ERÚ a SEI.
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2.2. Návrhy pro oblast elektroenergetiky
Trh s elektřinou

A.

V rámci této části je popsána navrhovaná právní úprava modelu trhu s elektřinou, která bude
splňovat požadavky Zimního balíčku související zejména s postupným přechodem výroby
elektřiny z fosilních zdrojů na zdroje obnovitelné a s tím související problematikou
v podobě působení nových subjektů na trhu s elektřinou, zajištěním energetické bezpečnosti
a celkovou decentralizací elektroenergetického odvětví.
Tato část věcného záměru má v maximální možné míře zajistit transpozici směrnice 2019/944
a adaptaci na nařízení 2019/943, jakož i na síťové kodexy a rámcové pokyny.

A.1.

Popis současného stavu

Dosavadní model trhu je založen na využívání centrálního a jednosměrného procesu mezi
výrobci elektřiny, provozovateli soustav a jejími zákazníky. Odpovědnost je rozdělena mezi
jednotlivé účastníky trhu, včetně operátora trhu a provozovatele soustavy, tj. mezi státem
neregulovanými a regulovanými subjekty. Výrazná část plánování rovnováhy soustavy
předcházející hodinu dodávky je ponechána účastníkům trhu, přičemž zajištění rovnováhy
mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v každém okamžiku provozu je svěřeno provozovateli
přenosové soustavy. Trhy jsou organizovány v na sebe navazujících časových pásmech.
Fyzická výměna energie se uskutečňuje v reálném čase, kde v každém okamžiku musí platit
rovnost nabídky a poptávky po elektřině. Odchylka subjektu od smluvních hodnot, tj.
odběr/dodávka z/do elektrizační soustavy v jiném množství, než vychází z obchodní pozice
daného subjektu, vyvolává potřebu regulace elektrizační soustavy ze strany provozovatele
přenosové soustavy, a z tohoto důvodu je finančně zpoplatněna.
Tyto odchylky musejí být ze strany provozovatele přenosové soustavy vyrovnávány v reálném
čase, aby evropská synchronní elektrizační soustava byla v každém okamžiku v rovnováze.
Regulační energii, která je potřebná k zabezpečení rovnováhy soustavy, obstarává
provozovatel přenosové soustavy zejm. aktivací podpůrných služeb (konkrétně služeb
výkonové rovnováhy). Náklady vynaložené na zajištění výkonové rovnováhy soustavy jsou
potom alokovány na účastníky trhu na základě velikosti jejich odchylky. Všichni účastníci trhu
s elektřinou nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, případně
mohou přenášet odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.
Na trhu s elektřinou působí jednotliví účastníci trhu, z nichž většina potřebuje k výkonu své
činnosti odpovídající licenci. Současný EZ upravuje následující účastníky trhu:


výrobce elektřiny;



provozovatele přenosové soustavy;



provozovatele distribučních soustav;



operátora trhu;



obchodníky s elektřinou;



zákazníky.
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Vazby mezi jednotlivými účastníky trhu v rámci současného modelu trhu s elektřinou lze
ilustrovat na následujícím schématickém obrázku č. 2.
Obr. č. 2: Současný model trhu s elektřinou

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

A.2.

Vyhodnocení současného stavu

Trh s elektřinou prochází zásadní proměnou. Tyto změny jsou vyvolány primárně snahou
o zastavení klimatických změn a snížení lokálních emisí. V souladu s tím tak bude docházet
k přechodu z fosilních zdrojů na zdroje obnovitelné. Druhým vlivovým faktorem je
technologický vývoj, díky kterému dochází ke snížení ceny zařízení pro výrobu elektřiny z větru
a ze slunce a zároveň k umožnění zapojení nových činností, jakými jsou ukládání energie,
distribuovaná výroba, odezva strany poptávky.
Tato proměna vyžaduje i přenastavení modelu trhu s elektřinou tak, aby bylo možné
dosáhnout stanovených klimatických cílů při respektování primárního principu trhu
s elektřinou, kterým je zajištění spolehlivých, bezpečných a dostupných dodávek elektřiny
zákazníkům. Prostředkem k zajištění těchto požadavků je adekvátní nastavení modelu trhu,
který bude efektivní, bude dávat pobídky k investicím do obnovitelných zdrojů energie
a zvyšování energetické účinnosti a zároveň zajistí celkovou bezpečnost, spolehlivost
a stabilitu celé elektrizační soustavy.
Současné nastavení modelu trhu neodpovídá požadavkům na energetickou transformaci.
Budoucí model trhu se musí vypořádat s výše uvedenými výzvami a zároveň s očekávaným
nárůstem podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a s tím související
decentralizací. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie taktéž bude klást zvýšené nároky na
zajištění flexibility celé soustavy pro účely vyrovnávání nabídky a poptávky po elektřině.
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Současný stav modelu trhu dále nereflektuje požadavky Zimního balíčku související s integrací
nových subjektů a činností do trhu s elektřinou, jako jsou aktivní zákazníci, energetická
společenství, nezávislí agregátoři apod. Pro všechny tyto subjekty a činnosti, které mohou
vykonávat, je nezbytné stanovit jednoznačný právní rámec, který umožní jejich působení na
trhu s elektřinou.

A.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Navrhovaný model trhu musí umožnit jak integraci nových činností, tak i předpokládaný nárůst
počtu jednotlivých účastníků trhu. Základem trhu s elektřinou ani do budoucna nepřestane být
zajištění spolehlivých, bezpečných a dostupných dodávek elektřiny zákazníkům, k tomu
nicméně na významu nabývají environmentální aspekty v podobě požadavku na
dekarbonizaci a z toho vycházející decentralizaci energetiky a uplatňování principu “energy
efficiency first”. Od tohoto výchozího postulátu se odvíjí i návrh věcných řešení nové právní
úpravy. V rámci implementace Zimního balíčku proto musí dojít k zavedení oprávnění pro
zákazníky, aby mohli sami vyrábět elektřinu, jakož i tuto elektřinu dodávat do soustavy.
Zvýšení počtu intermitentních zdrojů bude klást zvýšené nároky na zabezpečení spolehlivosti
celé elektrizační soustavy. K tomu mají dopomoci nové služby v podobě poskytování flexibility,
včetně její agregace.
Organizace modelu trhu musí být dynamická, aby se mohla vypořádat s novými požadavky
a novými instituty jako je rozvoj obnovitelných zdrojů energie, odezva na straně poptávky,
decentralizovaná výroba, chytré domácnosti apod. To byl současně jeden z důvodů, proč je
do NEZ navrhováno zaměření se na právní regulaci činností, nikoliv již na podnikání, jako je
tomu v současném EZ. Vymezení povinností dle vykonávaných činností totiž umožní lépe
reagovat na budoucí proměny trhu.
Navrhovaný model trhu s elektřinou a pravidla, která pro něj budou platit, vychází
z následujících zásad (obdobně čl. 3 nařízení 2019/943):


ceny jsou utvářeny na základě nabídky a poptávky;



model trhu podporuje volnou tvorbu cen a nevyžadují kroky, které brání tvorbě cen na
základě nabídky a poptávky;



mode trhu usnadňuje rozvoj flexibilnější výroby, udržitelné nízkouhlíkové výroby
a pružnější poptávky;



zákazníci mohou využívat tržních příležitostí a větší hospodářské soutěže na
maloobchodních trzích, mají právo jednat jako účastníci trhu na trhu s energií;



konečným zákazníkům a malým podnikům je umožněna účast na trhu prostřednictvím
agregace výroby z několika výroben elektřiny nebo zatížení z několika zařízení odezvy
strany poptávky s cílem poskytnout společné nabídky na trhu s elektřinou a umožnit
jejich společné provozování v elektrizační soustavě v souladu s právem EU v oblasti
hospodářské soutěže;



model trhu podporuje dekarbonizaci elektroenergetiky a tím i hospodářství, a to
i umožněním integrace elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vytvářením pobídek
v oblasti energetické účinnosti;
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model trhu nabízí vhodné pobídky k investicím do výroby, zejména k dlouhodobým
investicím do dekarbonizované a udržitelné elektroenergetiky, ukládání energie,
energetické účinnosti a odezvy strany poptávky k pokrytí potřeb trhu, a usnadňuje
spravedlivou hospodářskou soutěž a zároveň zajišťuje bezpečnost dodávek;



překážky pro přeshraniční toky elektřiny mezi nabídkovými zónami nebo členskými
státy a pro přeshraniční transakce na trzích s elektřinou a na trzích se souvisejícími
službami jsou postupně odstraňovány;



model trhu zajišťuje regionální spolupráci v případech, kdy může být efektivní;



bezpečná a udržitelná výroba, ukládání energie a odezva strany poptávky se účastní
trhu za rovných podmínek, v souladu s požadavky legislativy EU;



všichni výrobci jsou přímo nebo nepřímo odpovědní za prodej elektřiny, kterou vyrábějí,
a za případnou způsobenou odchylku;



model trhu umožňuje přeměnu demonstračních projektů v udržitelné, bezpečné
a nízkouhlíkové zdroje energie, technologie nebo systémy, jejichž realizace a využití
jsou ve prospěch společnosti;



model trhu umožňuje účinné nasazování výrobních zařízení, ukládání energie
a odezvu strany poptávky;



model trhu umožňuje podnikům, aby zahájily i ukončily výrobu elektřiny, ukládání
energie a dodávky elektřiny podle toho, jak samy posoudí hospodářskou a finanční
životaschopnosti jejich provozu;



s cílem umožnit účastníkům trhu chránit se proti rizikům kolísání cen na tržním základě
a omezit nejistotu, pokud jde o budoucí návratnost investic, lze na burze
transparentním způsobem obchodovat s produkty dlouhodobého zajištění a na
mimoburzovních trzích lze sjednávat dlouhodobé smlouvy na dodávky elektřiny, za
předpokladu, že je dodržována legislativa EU v oblasti hospodářské soutěže;



model trhu usnadňuje obchodování s produkty po celé EU;



účastníci trhu mají právo získat přístup k přenosovým sítím a distribučním sítím na
základě objektivních, transparentních a nediskriminačních podmínek;



všichni účastníci trhu odpovídají za odchylky, které v soustavě způsobí;



model trhu nestanoví žádné neodůvodněné překážky, pokud jde o vstup na trh,
působení na něm a jeho opuštění;



model trhu zajistí rovné podmínky, kdy se na jednotlivé subjekty působící na trhu
s elektřinou vztahují transparentní, přiměřená a nediskriminační pravidla, poplatky
a zacházení, a to zejména v oblasti odpovědnosti za zajišťování výkonové rovnováhy,
přístupu na velkoobchodní trhy, přístupu k údajům, změny dodavatele a systémů
vyúčtování a případně i udělování licencí. S ohledem na rozšiřující se role účastníků
trhu jako uživatelů sítí (aktivní zákazníci, nezávislí agregátoři, energetická
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společenství, provozovatelé akumulací) bude dostatečně kodifikováno dispečerské
řízení přenosové a distribučních soustav s cílem zachovat bezpečnost a spolehlivost
přenosové a distribučních soustav a kvalitu dodávané elektřiny všem zákazníkům.

Nové činnosti a subjekty na trhu
V rámci budoucího modelu trhu se nepředpokládají zásadní změny u těchto činností:


výroba elektřiny;



přenos elektřiny;



obchodování s elektřinou;



operátor trhu;



zprostředkování (východiskem je právní úprava
projednávané novele EZ – sněmovní tisk 799).

uvedená

v aktuálně

Naopak v budoucím modelu trhu bude nezbytné se vypořádat se zapojením nových subjektů
v podobě aktivního zákazníka, nezávislého agregátora a energetických společenství a nových
činností v podobě poskytování flexibility, agregace a ukládání energie. S ohledem na integraci
nových subjektů a činností (zejm. otázka poskytování flexibility) je navrhována podstatnější
úprava práv a povinností zejména u provozovatelů distribučních soustav a operátora trhu.
Vazby mezi jednotlivými činnostmi a subjekty, které je budou vykonávat v rámci budoucího
modelu trhu s elektřinou, lze ilustrovat na následujícím schématickém obrázku č. 3.
Obr. č. 3: Budoucí model trhu s elektřinou

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru
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Základním postulátem nového modelu trhu s elektřinou je nezbytnost adekvátní integrace
obnovitelných zdrojů energie a nových subjektů do tohoto trhu. Některé obnovitelné zdroje
energie nicméně s ohledem na svou intermitentní povahu představují výzvu pro zajištění
spolehlivých dodávek elektřiny zákazníkům, jelikož výkon většiny z nich kolísá v závislosti na
klimatických podmínkách. Model trhu s elektřinou musí být proto nastaven tak, aby zároveň
v maximální možné míře eliminoval tato rizika, ale zároveň umožnil jejich účast na trhu. Jedním
z nástrojů, jak toho dosáhnout, je zajištění dostatečné flexibility na trhu, ať už v podobě
podpůrných služeb nebo poskytováním flexibility samostatně či prostřednictvím agregátora.
Z pohledu budoucího zajištění přiměřenosti výrobních kapacit čelí ČR několika rizikovým
faktorům. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve svých analýzách identifikoval riziko
síťových problémů a od roku 2024 nedostatek výkonu pro pokrytí zatížení ČR. Očekává se
útlum uhelných zdrojů a pokles počtu systémových elektráren ve výrobním mixu. Po roce 2030
lze očekávat další zhoršení spolehlivostních parametrů.
V NEZ bude zaveden proto právní rámec opatření pro zajištění zdrojové přiměřenosti ve formě
kapacitního mechanismu. Bude tedy provedena adaptace NEZ na ustanovení nařízení
2019/943, která se týkají kapacitního mechanismu. O vhodné formě kapacitního mechanismu
bude rozhodnuto v rámci přípravy paragrafového znění nového energetického zákona. V NEZ
budou uvedeny povinnosti MPO, provozovatele přenosové soustavy a případně dalších
subjektů v souvislosti s potenciálním zavedením kapacitního mechanismu v ČR.

A.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny základní požadavky a principy nové právní úpravy pro
budoucí model trhu s elektřinou, které by měly být promítnuty do nové právní úpravy při
přípravě paragrafového znění NEZ:


zajištění nediskriminačního přístupu ke všem subjektům působícím na trhu
s elektřinou;



všechny subjekty budou mít povinnost plně respektovat a plnit podmínky daného
modelu trhu s elektřinou;



veškeré toky elektřiny budou evidovány a zavedeny do systému zúčtování
odchylek;



v případě využití sítí budou síťové poplatky hrazeny spravedlivě a nediskriminačně;



za odběrné místo bude považováno místo, ve kterém dochází jak k odběru ze
soustavy, tak i k dodávce do soustavy;



všechny subjekty na trhu budou odpovědné za odchylku, kterou způsobí, s tím, že
ji mohou přenést na zvolený subjekt zúčtování;



v jednom odběrném místě (v obou směrech) nesmí být zavedeno více agregátorů;



bude stanovena jasná odpovědnost za odchylku v případě souběhu aktivace
podpůrných služeb, flexibility a silové elektřiny (detaily budou řešeny v prováděcím
právním předpisu;
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bude zachován současný mechanismus finančních toků i finančního vypořádání
mezi jednotlivými subjekty na trhu se silovou elektřinou, včetně odchylek a bude
zaveden korekční model pro vypořádání flexibility aktivované agregátorem;



bude nutné zajistit soulad mezi navrhovaným modelem trhu s elektřinou
a stanovením cen a tarifů jak pro komoditu (např. dynamický tarif), tak pro služby
(např. tarifní struktura pro distribuci – dynamické a nedynamické tarify);



bude jednoznačně stanoveno na jakém základě, kdo, co a komu platí;



bude požadováno finanční jištění obchodníků za regulované platby vůči
provozovateli distribuční soustavy a finanční jištění dle podmínek jednotlivých trhů
pro všechny subjekty vystupující na daný trh;



bude zřízena databáze zařízení schopných dodávat elektřinu do soustavy
a jednotné aplikační rozhraní;



dojde ke stanovení jednoznačných požadavků na vlastnosti dat (všechna data musí
být měřitelná, kontrolovatelná, s jasnou definicí subjektů a oprávnění s daty
nakládat včetně datových toků);



budou stanovena jednoznačná oprávnění pro jednotlivé subjekty na přístupy
k datům a informacím v nich obsažených (chráněná informace, požadavky nařízení
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“));



služby výkonové rovnováhy zůstanou výhradně v kompetenci provozovatele
přenosové soustavy v souladu s požadavky Zimního balíčku, kdy stanovení
objemu, organizace nákupu bude realizována v souladu s Pravidly provozování
přenosové soustavy. Nákup služeb výkonové rovnováhy bude probíhat
prostřednictvím obchodní platformy provozovatele přenosové soustavy při
respektování platné přímo aplikovatelné legislativy EU a samotný nákup bude
realizován prostřednictvím výběrových řízení;



nefrekvenční podpůrné služby sloužící pro potřeby provozovatele přenosové
soustavy a provozovatele distribučních soustavy budou zajišťovány v souladu
s požadavky Zimního balíčku, kdy stanovení objemu, organizace nákupu je
v kompetenci provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatelů distribučních
soustav v souladu s pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly
provozování distribučních soustav a nákup bude realizován prostřednictvím
výběrových řízení popř. na základě individuálního smluvního vztahu
s poskytovatelem v souladu s legislativou EU;



redispečink výroby a redispečink odezvy strany poptávky bude založen na
objektivních, transparentních a nediskriminačních kritériích;



nasazování výrobních zdrojů do soustavy bude prováděno dle výsledků trhů popř.
na základě aplikace kapacitního mechanismu v případě identifikované
nedostatečnosti přiměřenosti výrobních kapacit (při jejich nasazování musí být
respektovány výsledky trhu s elektřinou nebo trhu s podpůrnými službami);
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bude umožněno sdílení elektřiny mezi aktivním zákazníkem, který si sám pro své
potřeby elektřinu vyrábí a/nebo ukládá, a dalšími zákazníky nebo mezi odběrnými
místy jednoho aktivního zákazníka;



bude zajištěna možnost poskytovat v rámci trhu s elektřinou flexibilitu, a to jak
samostatně, tak i prostřednictvím agregace;



budou zachována pravidla unbundlingu v souladu se směrnicí 2019/944.
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B.

Výroba elektřiny

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti výroba elektřiny. Změny v právní úpravě výroby elektřiny nebudou
oproti současnému stavu zásadní. Činnosti výroba elektřiny se dotkne zejména změna
koncepce NEZ spočívající v tom, že jakýkoliv subjekt (například aktivní zákazník, energetické
společenství) vykonávající činnost výroba elektřiny bude adresátem práv a povinností
vztahující se k této činnosti. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ dále souvisí s navrhovaným
modelem trhu s elektřinou.

B.1.

Popis současného stavu

Dle současného EZ je možné provozovat výrobnu elektřiny (za výrobnu elektřiny se považuje
energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna
nezbytná zařízení) na základě licence na výrobu elektřiny, a to nejen pro účely podnikání, ale
rovněž v případě, kdy tak subjekt činí nepodnikatelsky za předpokladu, že instalovaný výkon
takové výrobny elektřiny přesáhne 10 kW. Bez této licence na výrobu elektřiny lze provozovat
pouze výrobny elektřiny pro svou potřebu do instalovaného výkonu 10 kW, pokud se
v odběrném místě nenachází výrobna provozovaná držitelem licence.
Licenci vydává ERÚ na konkrétní výrobní zařízení na dobu životnosti zařízení (případně na
dobu pronájmu). Nejdůležitějším oprávněním výrobců elektřiny je jejich právo, při splnění
stanovených podmínek, připojit své zařízení k elektrizační soustavě a dodávat do ní jimi
vyrobenou elektřinu. Výrobce má dále právo dodávat elektřinu zákazníkům v rozsahu jím
vyrobené elektřiny, uplatnit tuto vyrobenou elektřinu na tržních platformách nebo dodávat do
jiných států prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy. Výrobce je dále oprávněn,
při splnění technických podmínek, dodávat provozovateli přenosové soustavy podpůrné
služby.
Výrobce má řadu povinností související především s obchodními (předávání dat operátorovi
trhu) a technickými aspekty (podmínky připojení a technické podmínky výrobny, předávání dat
pro přípravu provozu, podřízenost technickému dispečinku) dodávky elektřiny do elektrizační
soustavy.
Výstavba nové výrobny elektřiny s výkonem nad 1 MW podléhá tzv. autorizaci, tedy státnímu
souhlasu s výstavbou, kterou vydává MPO.

B.2.

Vyhodnocení současného stavu

Stávající stav nereflektuje změny vyplývající ze Zimního balíčku zejména v oblasti nových
činností (agregace, aktivní zákazníci, energetické komunity). V důsledku těchto změn lze
očekávat, že bude docházet k více než řádovému nárůstu subjektů, které budou činnost
výroby elektřiny vykonávat. Tyto subjekty budou oprávněny působit na trhu v různých rolích
(aktivní zákazník, výrobce apod.) a s různým cílem (za účelem dosažení zisku, snížení
nákladů apod.).
Současná právní úprava vztahující se k výrobci elektřiny neodpovídá výše uvedeným
požadavkům. Tato nevyhovující úprava se vztahuje především na administraci oprávnění
k podnikání, kterou lze s ohledem na předpokládané změny považovat za příliš komplikovanou
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a stěží uplatnitelnou v rámci cílového stavu. Obchodní a technické aspekty výkonu činnosti
výroba elektřiny jsou dostačující a v rámci NEZ nedojde k jejich zásadní změně.

B.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

V důsledku přijetí Zimního balíčku nedochází z pohledu samotné činnosti výroby elektřiny
k zásadním změnám oproti současnému stavu, co se týká technologického postupu výroby
elektřiny. Nicméně s ohledem na Státní energetickou koncepci a s ohledem na to, že některá
energetická zařízení musí splňovat požadavky evropské legislativy na účinnost užití energie,
bude zváženo, zda tyto požadavky, které jsou v současné době ukotveny v § 6 zákona
o hospodaření energií, nepřesunout do NEZ. V případě činnosti výroba (faktického procesu
přeměny různých forem primární energie na elektřinu) dochází k částečnému překryvu
s činností ukládání elektřiny (ve fázi zpětné přeměny uložené energie na elektřinu). I proto
v rámci kapitoly 2.1 A jsou obě tyto činnosti zahrnuty pod licenci na dodávku do soustavy.
Vydání veřejnoprávních povolení pro realizaci stavby (podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
jeho nástupce) a autorizace bude možné nezávisle na sobě, tj. nebude podmíněno např.
vydání rozhodnutí umisťující stavbu (územní rozhodnutí či společné povolení) vydáním
autorizace. Rizika důsledků plynoucích z případného nezískání autorizace budou ponechána
na investorovi. Nicméně bude platit premisa, že nelze zahájit fyzickou výstavbu bez získání
obou typů veřejnoprávních rozhodnutí (pokud jsou v konkrétním případě vyžadovány).
Samotná autorizace výrobny elektřiny řeší otázku, které zdroje a jakým způsobem by měly být
budovány na území ČR. Požadavky na autorizaci budou v zásadě zachovány dle současného
stavu a budou se vztahovat k celé výrobně elektřiny, kdy výrobnou elektřiny se rozumí soubor
výrobních modulů. Pokud dojde k překročení celkového instalovaného výkonu, od kterého
bude požadováno udělení státní autorizace, bude MPO povinno rozhodnout o změně
rozhodnutí o udělení autorizace dle nového celkového instalovaného výkonu výrobny
elektřiny. Za předpokladu, že by v takovém případě nebyla státní autorizace udělena, nemělo
by to mít dopad na dříve zprovozněné zdroje, ke kterým státní autorizace byla udělena.
Požadavky na připojení, ale i provozování výroben elektřiny jsou vymezeny především
síťovými kodexy a rámcovými pokyny, resp. jejich národní implementací, na jejímž základě je
definováno, co musí uživatelé sítě a provozovaná energetická zařízení (výrobna
elektřiny/zařízení pro ukládání energie) splnit při jejich připojení do sítě a jaké parametry musí
plnit při jejich provozu (viz NC RfG, a v případě provozu pak dále SOGL či NC ER). Na národní
úrovni jsou pak detailnější úpravy dále vymezeny vyhláškou č. 16/2016 o podmínkách
připojení k elektrizační soustavě, pravidly provozování přenosové soustavy, resp. pravidly
provozování distribučních soustav. Splnění požadavků na připojení bude z pohledu systému
řešeno a kontrolováno i nadále na úrovni provozovatele přenosové soustavy, pokud bude
zařízení připojováno do přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, pokud
bude zařízení připojováno do distribuční soustavy.
Institut provozu pro ověření technologie bude zachován a upraven v souladu s úpravou nově
navrhované databáze zařízení. Jeho hlavním cílem bude ověření technických aspektů
parametrů výrobny elektřiny (ale i jiného zařízení) a jejího působení na přenosovou nebo
distribuční soustavu v průběhu tohoto procesu.
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Subjekt, který bude vykonávat činnost výroba elektřiny podnikatelsky, bude povinen
disponovat odpovídající licencí na dodávku do soustavy (viz kapitola 2.1 A).
Do databáze zařízení budou údaje o energetických zařízeních zaznamenávány provozovateli
jednotlivých soustav, k nimž jsou tato zařízení připojena, a to na základě uzavřené smlouvy
o připojení. Do databáze zařízení budou zapisovány pouze zařízení, která jsou připojena
k přenosové nebo distribuční soustavě (viz kapitola 2.1 A).
Nová právní úprava bude jednoznačně definovat pojmy vztahující se k činnosti výroba
elektřiny, což v současné době absentuje, případně není jasná vazba mezi těmito pojmy.
Jedná se zejména o pojmy výrobní zdroj, výrobna, výrobní modul a provozovna.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

B.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


výrobcem elektřiny je fyzická nebo právnická osoba vyrábějící elektřinu (jedná se
pouze o jednu z rolí, kterou může fyzická nebo právnická osoba vykonávat, tj. fyzická
i právnická osoba mohou být např. současně výrobcem elektřiny, provozovatelem
distribuční soustavy s méně než 100 tis. zákazníky, zákazníkem i provozovatelem
zařízení pro ukládání energie);



výrobnou elektřiny je zařízení, které převádí primární energii na energii elektrickou
a sestává z jednoho nebo více výrobních modulů připojených k soustavě v jednom
nebo více místech připojení (k veřejnému zájmu při zřizování a provozování výrobny
elektřiny viz kapitola 2.1 C).

Práva výrobce elektřiny


působit na všech trzích za předpokladu, že splňuje podmínky pro vstup na daný trh;



připojit své zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky
připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky
stanovené pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribuční soustavy;



dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny:



o

ostatním účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím přenosové soustavy
nebo distribuční soustavy nebo přímým vedením;

o

pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností.

nabízet a poskytovat:
o

frekvenční a nefrekvenční podpůrné služby a regulační energii k zajištění
provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování
přenosové soustavy nebo pravidly provozování distribuční soustavy;
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o

flexibilitu účastníkům trhu s elektřinou (agregátorům, obchodníkům s elektřinou,
provozovatelům soustav).



nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny;



na náhradu za znemožnění dodávky elektřiny do soustavy v případě, že technický
dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy
omezil při dispečerském řízení prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu
nouze výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny nebo výrobně elektřiny a tepla v souladu
s článkem 12 nařízení 2019/943;



neodpovídat za odchylku vzniklou v souvislosti s dispečerským řízením výrobny
elektřiny při stavech nouze;



s licencí na dodávku do soustavy je dále spojeno právo:
o

dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny do jiných
států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy;

o

omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při
neoprávněném odběru elektřiny nebo při opakovaném neplacení za dodanou
elektřinu.

Povinnosti výrobce elektřiny


provozovat zařízení pouze osobou odborně způsobilou (podle velikosti zařízení);



nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



při jakékoliv dodávce do elektrizační soustavy vždy zajistit podmínky tak, aby se
nejednalo o neoprávněnou dodávku elektřiny;



řídit se pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;



registrovat dodávky do systému v případě, že nepodnikající výrobce bude dodávat
elektřinu jinému subjektu na trhu prostřednictvím elektrizační soustavy;



zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě
a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny;



umožnit instalaci měřicího zařízení a následně zpřístupnit toto měřicí zařízení
provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je
zařízení připojeno;



řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena;
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poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,
ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné:
o

údaje nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy;

o

informace nezbytné pro dispečerské řízení;

o

informace nezbytné pro regionální koordinaci.



dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené pravidly provozování
přenosové soustavy nebo pravidly provozování distribuční soustavy; při změně
parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto
změnám;



za stanovených podmínek vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňujícím
dispečerské řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zařízení v provozuschopném
stavu;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny
a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny podklady
pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny;



za stanovených podmínek vypracovat havarijní plán a dále jej každoročně upřesňovat;
při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy
nebo s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny připojena; tato
povinnost se bude vztahovat na výrobce elektřiny s vyšším než stanoveným
instalovaným výkonem výrobny elektřiny;



informovat provozovatele distribuční soustavy o změně údajů uvedených ve smlouvě
o připojení, na jejímž základě budou evidována jeho zařízení do databáze zařízení;



s licencí na dodávku do soustavy bude dále spojena povinnost
o

dodržovat pravidla v obchodních vztazích vůči zákazníkům, když dodává
elektřinu zákazníkům;

o

v souladu s přílohou 1 směrnice 2019/944 informovat účastníky trhu
s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup o podílu zdrojů použitých
pro výrobu elektřiny v uplynulém roce, o množství emisí CO2 a o množství
radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce;

o

předávat operátorovi trhu údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny (přímo
nebo prostřednictvím subjektu zúčtování), další údaje (např. k uplatnění ceny
za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou) a jiné nezbytné
informace pro plnění povinností operátora trhu. Za tímto účelem je povinen
uzavřít smluvní vztah na přístup do systému operátora trhu.
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C.

Ukládání elektřiny

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se
k činnosti ukládání elektřiny, která představuje jednu z forem ukládání energie, jak je v obecné
rovině popsána v kapitole 2.1 F. Ukládání elektřiny je pojímáno v užším smyslu oproti ukládání
energie, aby bylo možné tuto činnost efektivně integrovat do navrhovaného modelu trhu
s elektřinou.

C.1.

Popis současného stavu

Současný EZ neobsahuje právní úpravu pro ukládání elektřiny.

C.2.

Vyhodnocení současného stavu

Jak vyplývá z kapitoly 2.1 F, není v současném EZ uvedena definice zařízení pro ukládání
energie ani samotného ukládání energie jako činnosti v energetice ve smyslu směrnice
2019/944. Z tohoto důvodu neobsahuje EZ ani jakékoliv další vymezení práv a povinností
souvisejících s výkonem této činnosti. Existuje pouze úprava technických podmínek pro
připojování zařízení pro ukládání energie do odběrných míst zákazníků, která je stanovena
příslušnými pravidly provozování distribuční soustavy. Ta však nemá oporu v nadřazených
právních předpisech s výjimkou vyhlášky č. 401/2010 Sb., která stanoví jako jednu
z obsahových náležitostí pravidel provozování distribuční soustavy vymezit podmínky
připojení zařízení pro ukládání elektřiny. Stejně tak není v současném EZ uvedena definice
ukládání elektřiny. Kvůli chybějící právní úpravě nelze adekvátně využívat zařízení pro
ukládání elektřiny na trhu s elektřinou.

C.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Ukládání energie (provoz zařízení na ukládání energie) bude v právní úpravě definováno jako
samostatná činnost. Za předpokladu, že tato činnost bude subjektem vykonávána
podnikatelsky, bude nezbytné, aby tento subjekt disponoval licencí na dodávku do soustavy.
Definice ukládání energie uvedená ve směrnici 2019/944 je poměrně široká a ve svém
důsledku by se mohla vztahovat i na zařízení, která nemá NEZ zájem právně regulovat (např.
bojlery). Proto se v NEZ navrhuje pro účely odvětví elektroenergetiky tuto definici zúžit, aby
bylo patrné, že sice dojde k přeměně elektřiny na jiné médium, ale následně dojde k její zpětné
přeměně a do soustavy je vrácena opět elektřina ve stejném místě.
Bude umožněn souběh s dalšími činnostmi (výroba elektřiny, obchodování s elektřinou,
zprostředkování, agregace, ve zvláštních případech distribuce elektřiny). Činnost ukládání
elektřiny bude moci vykonávat i zákazník a energetická společenství. Pravidla týkající se
možnosti vlastnit a provozovat zařízení pro ukládání elektřiny budou stanovena pro
provozovatele přenosové a distribuční soustavy v souladu s požadavky směrnice 2019/944.
V rámci modelu trhu není potřeba pro ukládání elektřiny zavádět speciální podmínky a bude
vždy chápáno podle směru toků jako výroba elektřiny nebo zákazník (viz

Obr. č. 4).
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Bude garantován přístup provozovatelů zařízení pro ukládání elektřiny na všechny trhy
v elektroenergetice, včetně poskytování služeb výkonové rovnováhy. Pravidla fungování trhu
s elektřinou umožní nediskriminační výkon činnosti ukládání elektřiny.
Bude zavedena definice ukládání elektřiny (jako činnosti v elektroenergetice) a zařízení pro
ukládání elektřiny.
V této souvislosti však bude důležité se vypořádat s tím, že dochází ke změně pohledu na
technologii přečerpávacích vodních elektráren dosud vymezených jako výrobny elektřiny a
nově vnímaných jako akumulační zařízení. Změna pohledu a nové nastavení modelu trhu s
elektřinou by mohly ovlivnit ekonomickou situaci provozu přečerpávacích vodních elektráren
uvedených do provozu před účinností nového zákona. Bude třeba nastavit legislativní rámec
a podmínky provozu přečerpávacích vodních elektráren tak, aby nedošlo k omezení či
ukončení provozu přečerpávacích vodních elektráren jakožto důležitých ekologických zdrojů
energie a flexibility pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

C.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


ukládáním elektřiny v elektrizační soustavě se rozumí přeměna elektřiny na takovou
formu energie, kterou lze ukládat, ukládání takové energie, a následná zpětná
přeměna takové energie na elektřinu, a to v rámci jednoho odběrného místa;



zařízením pro ukládání elektřiny v elektrizační soustavě se rozumí zařízení, v němž
probíhá ukládání elektřiny.

Práva provozovatele zařízení pro ukládání elektřiny


na své náklady připojit své zařízení pro ukládání elektřiny k elektrizační soustavě,
pokud splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě
a obchodní podmínky stanovené pravidly provozování přenosové soustavy nebo
pravidly provozování distribuční soustavy;



řídit se pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;



dodávat elektřinu z jím provozovaného zařízení pro ukládání elektřiny za stanovených
podmínek a na základě uzavřené smlouvy ostatním subjektům na trhu s elektřinou
prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a prodávat ji na organizovaných
trzích, pokud provozovatel zařízení splňuje podmínky přístupu na tento trh;



nabízet a poskytovat podpůrné služby za podmínek stanovených pravidly provozování
přenosové soustavy nebo pravidly provozování distribuční soustavy;



opatřovat si elektřinu pro její ukládání;
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na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa zařízení pro ukládání
energie;



s licencí na dodávku do soustavy je dále spojeno právo
o

dodávat elektřinu z jím provozovaného zařízení pro ukládání elektřiny do jiných
států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy;

o

omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při
neoprávněném odběru elektřiny nebo při opakovaném neplacení za dodanou
elektřinu.

Povinnosti provozovatele zařízení pro ukládání elektřiny


provozovat zařízení pouze osobou odborně způsobilou (dle velikosti zařízení);



nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo
provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení pro ukládání elektřiny připojeno;



umožnit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke
které je zařízení pro ukládání elektřiny připojeno, přístup k měřicímu zařízení;



řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy, ke které je zařízení pro ukládání elektřiny
připojeno, včetně nouzového stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy, stavu nouze
a předcházení stavu nouze. Jedná se o pojmy podle definic z nařízení Komise (EU)
2017/1485 (dále jen „SOGL“), kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz
elektroenergetických přenosových soustav;



předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny
z jím provozovaného zařízení pro ukládání elektřiny prostřednictvím subjektu
zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho odchylku, nebo přímo, pokud je
subjektem zúčtování a jiné nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu.
Za tímto účelem je povinen uzavřít smluvní vztah na přístup do systému operátora trhu;



poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy,
ke které je zařízení pro ukládání elektřiny připojeno, potřebné údaje a informace pro
rozvoj, provoz a dispečerské řízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich povinností;



dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování
přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny
a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny podklady
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pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny;


podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením zařízení pro ukládání
elektřiny;



za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při
nouzovém stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy, předcházení stavu nouze a při
stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy
nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové
soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně
nevyužité kapacity zařízení pro ukládání elektřiny;



za stanovených podmínek vybavit zařízení pro ukládání elektřiny zařízením
umožňujícím dispečerské řízení a udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu;



při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení pro ukládání elektřiny
tak, aby vyhovovala těmto změnám;



hradit ceny uplatněné v souladu s cenovou regulací za množství elektřiny dodané do
odběrného místa zařízení pro ukládání elektřiny;



informovat provozovatele distribuční soustavy o změně údajů uvedených ve smlouvě
o připojení, na jejímž základě jsou evidována zařízení do databáze zařízení;



pokud zařízení na ukládání elektřiny provozuje provozovatel přenosové soustavy nebo
provozovatel distribuční soustavy, musí být dodrženy podmínky dané směrnicí;



s licencí na dodávku do soustavy je dále spojena povinnost
o

dodržovat pravidla v obchodních vztazích vůči zákazníkům, kdy dodává
elektřinu zákazníkům;

o

předávat operátorovi trhu údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny (přímo
nebo prostřednictvím subjektu zúčtování), případně další údaje (např.
k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou)
a jiné nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu.
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D.

Přenos elektřiny

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti přenos elektřiny. Změny v právní úpravě činnosti přenosu elektřiny
nebudou oproti současnému stavu zásadní. Činnosti přenos elektřiny se dotkne zejména
změna koncepce NEZ a adaptace právního řádu na síťové kodexy a rámcové pokyny, jakož
i úprav práv a povinností v souvislosti s novými subjekty, které budou integrovány do trhu
s elektřinou nebo nově vzniknou v rámci EU (například regionální koordinační centra dle
nařízení 2019/943). Dílčí úpravy této činnosti v NEZ dále souvisí s navrhovaným modelem trhu
s elektřinou.

D.1.

Popis aktuálního právního rámce

Činnost přenos elektřiny je přirozeně monopolní činnost, kterou vykonává na základě výlučné
a časově neomezené licence provozovatel přenosové soustavy. Hlavním úkolem
provozovatele přenosové soustavy je zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, efektivního provozu,
obnovy a rozvoje přenosové soustavy. Základní činností provozovatele přenosové soustavy je
poskytování přenosových služeb, spočívajících v zajištění přenosu elektřiny z míst výroby do
míst spotřeby, a to jak v rámci ČR (vnitrostátní přenos), tak i do a ze zahraničí (přeshraniční
přenos). Provozovatel přenosové soustavy dále poskytuje systémové služby, kterými zajišťuje
kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy a plnění mezinárodních
závazků a podmínek propojení elektrizační soustavy ČR. Za účelem poskytování systémových
služeb obstarává provozovatel přenosové soustavy podpůrné služby, které jsou definovány
jako činnosti fyzických či právnických osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační
soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla
dochází k dodávce regulační energie. Účelem poskytování podpůrných služeb je tedy zajištění
provozování elektrizační soustavy a zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny.
Přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
EZ neupravuje přenos elektřiny, nýbrž stanoví práva a povinnosti provozovateli přenosové
soustavy jako podnikateli v energetice.
S ohledem na liberalizaci trhu s elektřinou má provozovatel přenosové soustavy povinnost
disponovat certifikátem nezávislosti (ve smyslu § 10a násl. EZ), který mu vydá při splnění
zákonem stanovených podmínek ERÚ. Z této povinnosti lze dovodit základní formální
požadavky na provozovatele přenosové soustavy, kterými je zejména vlastnické oddělení
provozovatele přenosové soustavy (§ 24a EZ), skutečnost, že provozovatel přenosové
soustavy je vlastníkem přenosové soustavy a zákaz provozovatele soustavy disponovat jinou
licencí podle EZ, než je licence na přenos elektřiny (§ 24 odst. 2 EZ).
Z titulu vlastnictví přenosové soustavy pak pro jejího provozovatele vyplývá povinnost zajistit
i její rozvoj minimálně v takovém rozsahu, aby pokryl očekávanou budoucí poptávku po
přenosových kapacitách.
Při své činnosti provozovatel přenosové soustavy postupuje objektivně a nediskriminačně
a nerozlišuje mezi uživateli soustavy nebo kategoriemi uživatelů soustavy. Úlohou
provozovatele přenosové soustavy je zajištění technického řízení přenosové soustavy tak, aby
pokud to technické možnosti dovolí, umožnil realizaci všech obchodních transakcí, které byly
mezi účastníky trhu uzavřeny.
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Jednou ze základních povinností provozovatele přenosové soustavy je připojit každého, kdo
o to požádá a splňuje připojovací podmínky. Provozovatel přenosové soustavy může
odmítnout přístup k soustavě z důvodu prokazatelného nedostatku přenosové kapacity nebo
z důvodu ohrožení spolehlivosti provozu soustavy a v případě ohrožení bezpečnosti osob
a majetku.
V kompetenci provozovatele přenosové soustavy je řízení toků elektřiny v přenosové soustavě
v reálném čase, příprava provozu a plánování rozvoje přenosové soustavy. Provozovatel
přenosové soustavy zpracovává a po schválení ERÚ vydává a zveřejňuje pravidla
provozování přenosové soustavy, která obsahují zejména provozně - obchodní pravidla
a pravidla pro plánování provozu a rozvoje přenosové soustavy, včetně předávání dat
a informací. Z důvodu zajištění dispečerského řízení výrobních a přenosových zařízení ve své
působnosti zřizuje provozovatel přenosové soustavy technický dispečink. Provozovatel
přenosové soustavy dále předkládá ke schválení ERÚ desetiletý plán rozvoje přenosové
soustavy.

D.2.

Vyhodnocení současného stavu

Změny týkající se činnosti přenos elektřiny, jež je třeba v NEZ reflektovat, vyplývají zejména
z přijetí Zimního balíčku a změn probíhajících v současné době v energetickém sektoru.
Na provozovatele přenosové soustavy budou s ohledem na tyto změny kladeny větší nároky
i nové povinnosti v oblasti rozvoje a řízení soustavy, a to především v souvislosti
s očekávaným rozvojem výroby elektřiny z obnovitelných a decentrálních zdrojů a dále
nástupem nových technologií a trendů na trhu s elektřinou. Dále se předpokládá, že bude
docházet k zapojení více subjektů do trhu s elektřinou, což povede i k navýšení počtu uživatelů
soustavy.
Očekávané zapojení většího počtu subjektů do trhu s elektřinou nepochybně ovlivní i řízení
toků v soustavě. Provozovatel přenosové soustavy musí disponovat takovými právy a tomu
odpovídajícími povinnostmi, aby na tyto změny byl připraven a zajistil tak bezpečný
a spolehlivý provoz nejen elektrizační soustavy ČR, ale i mezinárodní závazky plynoucí
z jednotného evropského trhu a propojených elektrizačních soustav.

D.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Zimní balíček (zejména směrnice 944/2019) vytváří nejen podmínky pro zapojení nových
subjektů a technologií na trhu se silovou elektřinou a podpůrnými službami, ale z pohledu
provozovatele přenosové soustavy klade i zvýšené požadavky na hlubší spolupráci
provozovatelů soustav (přenosových i distribučních) v rámci propojené evropské soustavy
v oblasti dispečerského řízení, rozvoje soustav, zajištění zdrojové přiměřenosti a v dalších
oblastech. V nové právní úpravě je tak třeba zohlednit tyto úkoly spolu s požadavky na další
rozvoj a integraci jednotného trhu a zajištění fyzické i kybernetické bezpečnosti.
V oblasti trhu se silovou elektřinou se z pohledu provozovatele přenosové soustavy
neočekávají zásadní principiální změny. Je nutné však brát v úvahu vstup nových subjektů na
trh (aktivní zákazník, provozovatel zařízení na ukládání energie, energetická společenství,
agregátor), nové trendy v elektroenergetice (rozvoj decentrálních zdrojů, elektromobilita
a další), což může klást vyšší nároky na řízení soustavy. V neposlední řadě lze očekávat
167 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

i zvyšující se mezinárodní toky související s integrací decentrálních zdrojů a vytvářením
a posilováním jednotného trhu s elektřinou v rámci EU. Jedním z opatření reagujícím na tyto
trendy je i úprava v oblasti obstarávání elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě, kdy je
nově navrhováno z pohledu provozovatele přenosové soustavy umožnit nabízet na
krátkodobém trhu nevyužitelnou elektřinu přesahující aktuální výši ztrát v přenosové soustavě,
a to za předem jasně vymezených podmínek (zákaz provozovateli přenosové soustavy
manipulovat s trhem a spekulativně obchodovat, kdy za spekulativní obchodování se považují
opakované nákupy a prodeje stejného obchodního produktu nebo opakované překoupení
elektřiny za účelem spekulace na cenu vedoucí ke konstantnímu uvolňování elektřiny na
vnitrodenním trhu. Za spekulativní obchodování se nepovažuje postupné dokupování elektřiny
pro účely pokrytí diagramu ztrát. V jednom obchodním intervalu na daném trhu je možné ze
strany provozovatele přenosové soustavy realizovat nabídku/ poptávku pouze v jednom
směru, tj. pouze nákup nebo prodej. Uvolňování nevyužité elektřiny je realizováno pouze na
vnitrodenním trhu s elektřinou. Na vnitrodenním trhu s elektřinou budou nabídky na
přebytečnou elektřinu podávány ze strany provozovatele přenosové soustavy, přičemž takové
nabídky budou přejímat cenu z daného trhu. Množství elektřiny uvolňované provozovatelem
přenosové soustavy bude limitováno.
V rámci vytváření jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou (CACM) zajišťuje
provozovatel přenosové soustavy přenos a finanční vypořádání výměn energie mezi
nabídkovými zónami, pokud jde o finanční práva a závazky plynoucí z těchto výměn.
V oblasti trhu s podpůrnými službami lze očekávat vstup nových subjektů na trh
s poskytováním služeb výkonové rovnováhy (provozovatel zařízení pro ukládání energie,
aktivní zákazník, agregátor atd.), připojování k evropským platformám pro výměnu regulační
energie a dále vyšší využití tzv. nefrekvenčních podpůrných služeb. V neposlední řadě dojde
ik
harmonizaci
evropského
systému
zúčtování
odchylek
a dále
zkrácení
obchodního/zúčtovacího intervalu na patnáct minut, což nepochybně ovlivní chování
jednotlivých subjektů na trhu.
Vzhledem k postupnému povinnému připojování k evropským platformám pro výměnu
regulační energie (prostřednictvím platforem TERRE, MARI a PICASSO) bude výrazně více
finanční toků realizováno mezi provozovatelem přenosové soustavy a zahraničními partnery.
Proto je navrhováno, aby v kompetenci provozovatele přenosové soustavy bylo nejen
vyhodnocení, ale nově i vypořádání regulační energie nejen vůči zahraničí, ale i domácím
poskytovatelům regulační energie/podpůrných služeb. Vypořádání regulační energie vůči jejím
poskytovatelům by tak již nebylo prováděno operátorem trhu, ten by pouze transferoval saldo
plateb za odchylky na provozovatele přenosové soustavy, který ho použije společně s platbami
ze zahraniční jako zdroj pro platby za aktivovanou regulační energii.

D.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:

Definice
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přenosem elektřiny se rozumí přenos propojenou soustavou zvlášť vysokého a velmi
vysokého napětí za účelem dopravy elektřiny zákazníkům nebo provozovatelům
distribučních soustav, který však nezahrnuje dodávky samotné;



provozovatelem přenosové soustavy se rozumí osoba, která odpovídá za provoz,
údržbu a v případě potřeby za rozvoj přenosové soustavy v dané oblasti a případně její
propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy
uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny;



přenosovou soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400
kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze pravidel
provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé
území ČR a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů
měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Práva provozovatele přenosové soustavy


zřizovat a provozovat vlastní síť elektronických komunikací k řízení, měření,
zabezpečování a automatizaci provozu přenosové soustavy a k přenosu informací pro
činnost výpočetní techniky a informačních systémů;



při řešení krizových situací a stavech nouze řídit výrobní zdroje, zařízení pro ukládání
energie a spotřebu buď přímo anebo prostřednictvím dispečinků provozovatelů
distribučních soustav;



na přiměřenou odměnu související s obstaráním podpůrných služeb, aby získal zpět
odpovídající náklady, včetně výdajů na zajištění této činnosti a na potřebné informační
a komunikační technologie a nákladů na infrastrukturu a přiměřeného zisku;



pro zajištění integrace vnitřního evropského trhu s elektřinou nabývat vlastnické právo
k elektřině, a zajišťovat přenos a finanční vypořádání výměn energie mezi nabídkovými
zónami, pokud jde o finanční práva a závazky plynoucí z těchto výměn; toto není
považováno za obchod s elektřinou;



za stanovených podmínek omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku
elektřiny účastníkům trhu s elektřinou;



za stanovených podmínek změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku
elektřiny z výroben, přeshraniční výměnu elektřiny a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo
vývoz elektřiny do zahraničí k zajištění spolehlivého provozu přenosové soustavy;



vybírat poplatky za přetížení a platby podle vyrovnávacího mechanismu mezi
provozovateli přenosových soustav;



nakupovat elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu
a za účelem snížení nákladů na elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě
nabízet nevyužitelnou elektřinu přesahující aktuální výši ztrát elektřiny v přenosové
soustavě na vnitrodenním trhu s elektřinou způsobem, v rozsahu a za v prováděcím
předpise jasně stanovených a omezujících podmínek; při nabízení nevyužitelné
elektřiny přesahující aktuální výši ztrát elektřiny v přenosové soustavě nesmí
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provozovatel přenosové soustavy nabízet elektřinu tak, aby uskutečňoval spekulativní
obchody s elektřinou a je povinen dodržovat pravidla pro uvolňování nevyužité
elektřiny přesahující výši ztrát uvedená v prováděcím právním předpise a v souladu s
obchodními podmínkami operátora trhu; toto není považováno za obchod s elektřinou;


za stanovených podmínek vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro
ukládání energie;



odmítnout umožnit poskytování flexibility v daném místě účastníka trhu s elektřinou
v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy;



vyhlašovat stav nouze a oznamovat předcházení stavu nouze pro celé území ČR;



vypracovávat podmínky nebo metodiky v rozsahu určeném legislativou EU, včetně
síťových kodexů a rámcových pokynů.

Povinnosti provozovatele přenosové soustavy


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



zajišťovat dlouhodobou schopnost soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po
přenosu elektřiny a úsporným způsobem provozovat, udržovat a rozvíjet bezpečnou,
spolehlivou a účinnou přenosovou soustavu s řádným ohledem na životní prostředí;



každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín
připojení a poskytovat přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje
podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené pravidly provozování přenosové
soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos
nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy;



zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos
elektřiny přenosovou soustavou;



řídit toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi
propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních
soustav v elektrizační soustavě. Za tímto účelem provozovatel přenosové soustavy
odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a účinnost elektrizační soustavy a v této
souvislosti i za zajištění dostupnosti všech nezbytných podpůrných služeb;



přispívat k bezpečnosti dodávek prostřednictvím přiměřené přenosové kapacity
a prostřednictvím spolehlivosti soustavy;



akceptovat rámec pro spolupráci a koordinaci mezi regionálními koordinačními centry;
při řízení soustavy zohledňuje doporučení vydaná regionálními koordinačními centry;



spolupracovat na integraci vnitřního evropského trhu s energií a zajišťovat přenos a
finanční vypořádání výměn energie mezi nabídkovými zónami, pokud jde o finanční
práva a závazky plynoucí z těchto výměn; toto není považováno za obchod s
elektřinou;
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poskytovat přenosové služby pro uživatele přenosové soustavy;



zajišťovat systémové služby pro elektrizační soustavu ČR;



zajišťovat správu údajů, včetně rozvoje systémů pro správu údajů, kybernetickou
bezpečnost a ochranu údajů s výhradou platných ustanovení a pravidel, a aniž jsou
dotčeny pravomoci jiných orgánů;



obstarávat nefrekvenční podpůrné služby transparentními, nediskriminačními a tržními
postupy způsobem, který zajišťuje zapojení všech elektroenergetických podniků
a kvalifikovaných účastníků trhu, včetně účastníků trhu nabízejících energii
z obnovitelných zdrojů, účastníků trhu vykonávajících služby odezvy strany poptávky,
provozovatelů zařízení pro ukládání energie a účastníků trhu vykonávajících služby
agregace v souladu s pravidly provozování přenosové soustavy. Toto neplatí, pokud
regulační orgán dospěl k závěru, že tržní poskytování nefrekvenčních podpůrných
služeb je ekonomicky neefektivní, a udělil výjimku. Povinnost obstarávat nefrekvenční
podpůrné služby tržními postupy se nevztahuje také na plně integrované komponenty
sítě. Pojem „plně integrované komponenty sítě“ vychází z definice čl. 2 odst. 51
směrnice 2019/944;



obstarávat služby výkonové rovnováhy transparentními, nediskriminačními a tržními
postupy způsobem, který zajišťuje zapojení všech elektroenergetických podniků
a kvalifikovaných účastníků trhu, včetně účastníků trhu nabízejících energii
z obnovitelných zdrojů, účastníků trhu vykonávajících služby odezvy strany poptávky,
provozovatelů zařízení pro ukládání energie a účastníků trhu vykonávajících služby
agregace v souladu s pravidly provozování přenosové soustavy;



obstarávat regulační energii pro zajištění výkonové rovnováhy elektrizační soustavy
ČR;



obstarávat výkon pro zajištění bezpečnosti a přiměřenosti dodávky elektřiny
v elektrizační soustavě ČR transparentními, nediskriminačními a tržními postupy
způsobem, který zajišťuje zapojení všech elektroenergetických podniků
a kvalifikovaných účastníků trhu v souladu s Pravidly provozování přenosové
soustavy;



zprostředkovávat dodávku podpůrných služeb a regulační energie pro propojené
elektrizační soustavy ostatních států;



podílet se na vypracovávání evropských a vnitrostátních posouzení zdrojové
přiměřenosti; je odpovědný a řídí výkonovou bilanci ČR (na základě norem
spolehlivosti);



poskytovat uživatelům soustavy informace, které potřebují pro účinný přístup
k soustavě;



stanovit a zveřejnit transparentní a účinné postupy pro nediskriminační připojení
nových výrobních zařízení a zařízení pro ukládání energie k přenosové soustavě;



zajišťovat zřízení technického dispečinku pro výkon činností a jeho řádnou činnost;
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zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění
jeho povinností;



zpracovávat a po schválení ERÚ zveřejňovat pravidla provozování přenosové
soustavy a vykonávat činnost v souladu s těmito pravidly;



každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a po jeho
schválení ERÚ jej zveřejňovat;



vypracovávat havarijní plány;



plnit povinnosti uložené provozovateli přenosové soustavy v nařízení 2019/941;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny
a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny podklady
pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny;



při nasazování výrobních zařízení dávat přednost zařízením využívajícím obnovitelné
zdroje nebo využívajícím vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jak
stanoví čl. 12 nařízení 2019/943;



stanovovat normy spolehlivosti pro bezpečné a přiměřené dodávky elektřiny
v elektrizační soustavě ČR a pravidelně je ověřovat;



předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení do databáze zařízení;



poskytovat a aktualizovat operátorovi trhu údaje potřebné pro identifikaci zákazníka v
předávacích a odběrných místech;



registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.
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E.

Distribuce elektřiny

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti distribuce elektřiny. Činnosti distribuce elektřiny se dotkne zejména
změna koncepce NEZ a zapojení nových činnosti (zejména možnost některých účastníků trhu
poskytovat flexibilitu) do trhu s elektřinou. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ dále souvisí
s navrhovaným modelem trhu s elektřinou.

E.1.

Popis současného stavu

Distribuce elektřiny není v EZ jako taková definována. Ten, kdo provozuje distribuční soustavu,
je provozovatelem distribuční soustavy.
Hlavním účelem distribuce elektřiny je zabezpečení spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny
zákazníkům. V rámci této činnosti provozovatel distribuční soustavy zajišťuje spolehlivé
provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, má povinnost
připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splní podmínky; a poskytuje služby
distribuční soustavy, především pak samotnou dopravu elektřiny distribuční soustavou.
Distribuce elektřiny je pojímána jako přirozeně monopolní činnost, z tohoto pohledu je
regulována a je provozována za regulované ceny.
Distribuci elektřiny lze provozovat pouze na základě licence na distribuci elektřiny. Žadatel
o licenci na distribuci elektřiny musí splnit finanční, odborné a technické předpoklady pro výkon
licencované činnosti. Licence na distribuci elektřiny mimo jiné vymezuje území, na kterém
provozovatel distribuční soustavy provozuje distribuční soustavu a obsahuje specifikaci
distribučních zařízení.
EZ v současné době nerozlišuje žádné kategorie provozovatelů distribučních soustav, všichni
provozovatelé distribuční soustavy mají podle EZ stejná práva a povinnosti, a to bez ohledu
na charakter distribuční soustavy (výjimku tvoří pravidla unbundlingu, která se uplatní na
provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných
míst zákazníků). Přitom lze v rámci faktického stavu v ČR poměrně jednoznačně rozlišit dvě
základní skupiny distribučních soustav. Prvními jsou distribuční soustavy provozované tzv.
regionálními distributory (ČEZ Distribuce, PREdistribuce, E. ON Distribuce a UniCapital
Distribuce), jejichž území vymezené licencí pokrývá v souhrnu celé území ČR. Tyto distribuční
soustavy jsou přímo připojeny k přenosové soustavě, proto se o nich hovoří s odkazem na
definici uvedenou v zákoně o POZE jako o regionálních distribučních soustavách (dále jen
„RDS“).
Dále existuje v rámci ČR řada menších distribučních soustav, zejména v rámci existujících
nebo bývalých výrobních areálů, které nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě, ale
zpravidla k RDS. V souladu se zákonem o POZE jsou označovány jako lokální distribuční
soustavy (dále jen „LDS“). Tyto LDS jsou provozovány na území, které je vymezeno zároveň
pro některou z RDS. Současný EZ nedefinuje tzv. uzavřené distribuční soustavy (dále jen
„UDS“) ve smyslu čl. 38 směrnice 2019/944.
Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných
míst zákazníků, nesmí být podle stávajícího EZ souběžným držitelem licence na výrobu
elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.
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S ohledem na skutečnost, že RDS (s výjimkou UniCapital Distribuce) jsou zároveň součástí
vertikálně integrovaných podniků, uplatní se na jejich provozovatele pravidla unbundlingu ve
smyslu § 25a EZ.

E.2.

Vyhodnocení současného stavu

Provozovatelé distribučních soustav se v návaznosti na technologický pokrok a požadavky
Zimního balíčku v následujících letech budou muset vypořádat s celou řadou strukturálních
změn ve své činnosti, a to, aniž by jimi byly nějak dotčeny základní cíle distribuce elektřiny, tj.
především zabezpečení spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny zákazníkům za rovných
a transparentních podmínek.
Jedná se zejména o digitalizaci realizovanou zejména zavedením inteligentních měřicích
systémů (tzv. „smart meters“) a smart grids, o decentralizaci výroby elektřiny, jejímž hnacím
motorem bude pokračující podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, širší zavádění
ukládání elektřiny pro její další spotřebu (akumulace elektřiny). V návaznosti na shora uvedené
procesy se bude muset provozovatel distribuční soustavy vypořádat s požadavky na flexibilitu
distribuční soustavy (tj. schopnost reagovat na změny z vnějšku).
S ohledem na shora uvedený popis změn v sektoru energetiky lze očekávat, že provozovatelé
distribučních soustav budou v budoucnu nuceni zajistit:
1. integraci decentrální výroby v objemech řádově jednotek tisíců MW instalovaného
výkonu decentrálních obnovitelných zdrojů;
2. distribuční infrastrukturu pro rozvoj čisté mobility a ukládání energie;
3. aktivní řízení sítí, jako jsou změny topologie nebo řízení napětí, dle aktuální provozní
situace, a to i na hladinách vysokého napětí, příp. nízkého napětí;
4. rozvoj a výstavbu kapacitně a geograficky flexibilních, bezpečných, nezávislých
a spolehlivých datových sítí včetně datové infrastruktury, umožňujících:


přímé řízení, komunikaci a automatizaci distribučních soustav nejen v běžných
provozních podmínkách, ale i v krizových situacích a ve stavech nouze;



datové přenosy pro nepřímé řízení a zajištění provozu, údržby a bezpečnosti
distribučních soustav;



měření a monitoring distribučních soustav;



řízení a sdílení dat s účastníky trhu s elektřinou nabízejícími flexibilitu zdrojů
nebo spotřeby včetně agregace, která musí být podřízena požadavkům a řízení
technických dispečinků provozovatelů distribučních soustav pro zajištění
bezpečnosti a spolehlivosti distribučních soustav;



řízení a optimalizaci provozu distribučních soustav;



poskytování dat relevantním účastníkům trhu.
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K tomu všemu bude nezbytné disponovat odpovídajícím nastavením právního rámce, který
umožní provozovatelům distribučních soustav zajistit bezpečnost a spolehlivost distribučních
soustav, a tím umožnit dodávky elektřiny zákazníkovi.
Současný EZ dále nezohledňuje významné rozdíly v charakteristice jednotlivých distribučních
soustav, a proto jsou veškerá práva a povinnosti provozovatelům distribučních soustav
přiřazena plošně, aniž by bylo rozlišováno, zda se jedná o RDS, LDS nebo případně UDS.
Toto skutečnost je nesystematická, jelikož při provozování jednotlivých soustav existují takové
rozdíly, které odůvodňují potřebu odlišného stanovení práv a povinností dle charakteristiky
distribuční soustavy.
Požadavky na unbundling, které se týkají provozovatelů distribučních soustav, k nimž je
připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků, bude vhodné uvést do souladu se
směrnicí 2019/944, která hovoří o 100 000 odběrných míst zákazníků.

E.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Hlavním cílem NEZ v oblasti distribuce elektřiny je vytvoření nového flexibilního rámce, který
distributorům vytvoří jasné právní prostředí pro obnovu a udržitelný rozvoj stávající distribuční
soustavy a výstavbu a implementaci nových automatizačních prvků do distribuční soustavy,
modernizaci vedení distribuční soustavy včetně implementace a výstavby nové bezpečné,
nezávislé komunikační datové infrastruktury, která by byla schopna v současnosti a v
budoucnu vytvořit předpoklady pro implementaci nových technologií pro řízení, monitorování
a sdílení relevantních dat (zejména chytré měření, decentralizovaná výroba, ukládání energie
a další), systémů (zejména flexibilita, nákup nefrekvenčních podpůrných služeb a další)
a umožnit rozvoj dalších subjektů na trhu s elektřinou (agregátor, energetické společenství),
se kterými provozovatelé distribučních soustav budou spolupracovat pro zajištění fungování
trhu.
V NEZ by tak mělo dojít k úpravě definice distribuční soustavy, která bude vycházet ze
současné definice distribuční soustavy se zohledněním plně integrovaných komponentů sítě
ve smyslu směrnice 2019/944, přičemž výčet zařízení, která jsou součástí distribuční soustavy,
bude úplným výčtem všech součástí, včetně těch souvisejících s moderním řízením distribuční
soustavy a/nebo zaváděním inteligentního měření. Zároveň bude doplněna definice distribuce
elektřiny v souladu se směrnicí 2019/944.
Distribuce elektřiny bude možná pouze prostřednictvím zařízení k tomu určených, splňujících
podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami.
V NEZ budou upraveny tři typy distribučních soustav, a to regionální, lokální a uzavřená.


RDS je distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě;



LDS je distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě;



UDS je distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě a která
zajišťuje distribuci elektřiny v rámci geograficky vymezené průmyslové či obchodní
zóny nebo zóny sdílených služeb a která nezajišťuje dodávky pro zákazníky
v domácnostech, aniž je dotčeno nahodilé používání malým počtem domácností, které
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jsou zaměstnáním nebo podobným způsobem spojeny s vlastníkem soustavy a které
se nacházejí v oblasti obsluhované uzavřenou distribuční soustavou, pokud
o

provoz či výrobní proces uživatelů této soustavy jsou ze zvláštních technických
či bezpečnostních důvodů integrovány nebo

o

tato soustava distribuuje elektřinu zejména vlastníkovi či provozovateli této
soustavy nebo podnikům ve skupině s ním.

Status UDS bude udělován ERÚ na základě žádosti provozovatele této soustavy. Status UDS
bude uveden v licenci. UDS budou na základě ERÚ uděleného statutu osvobozeny od:


povinnosti obstarávat nefrekvenční podpůrné služby ve své soustavě transparentními,
nediskriminačními a tržními postupy;



povinnosti, aby sazby a metodiky byly schvalovány samostatně pro každou uzavřenou
distribuční soustavu zvlášť, ale mohl být zachován stávající stav přejímání metodik
a sazeb od nadřazených soustav;



požadavku na obstarání služeb flexibility a na rozvoj jejich systémů na základě plánu
rozvoje sítě;



požadavku na zpracování plánu rozvoje sítě a jeho předkládání ERÚ;



požadavku týkajícího se zákazu vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí
stanice pro elektrická vozidla;



požadavku týkajícího se zákazu vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení
pro ukládání energie.

Nahodilé používání UDS malým počtem zákazníků v domácnosti se zaměstnáním nebo
podobným spojením s vlastníkem distribuční soustavy, které se nacházejí v oblasti
obsluhované UDS, nevylučuje udělení shora uvedených výjimek.
Definování tří typů distribučních soustav v NEZ bude mít význam jednak proto, že pojem LDS
je již používán v jiných předpisech (např. zákon o POZE, stávající i nové prováděcí předpisy
k EZ), a dále proto, že některá práva a povinnosti provozovatelů distribučních soustav, se
nebudou na subjekty provozující LDS a UDS vztahovat. Bude proto jednodušší
a systematičtější v NEZ uvést, co je pro tyto subjekty odchylné. Směrnice 2019/944 umožňuje
transponovat UDS do právního řádu členského státu. Na základě možnosti osvobodit
provozovatele UDS od některých povinností provozovatelů ostatních distribučních soustav,
které by představovaly zbytečnou administrativní zátěž pro provozovatele UDS vzhledem ke
zvláštnímu vztahu mezi provozovatelem UDS a jejími uživateli, je vhodné tento nový typ
distribuční soustavy do EZ zavést.
Dalším přínosem je možnost provozování zařízení pro ukládání energie a elektrických
dobíjecích stanic přímo provozovatelem UDS bez nutnosti splnění omezujících podmínek,
které jsou v tomto ohledu ve směrnici 2019/944 obecně stanoveny pro provozovatele
distribučních soustav (mimo provozovatele UDS).
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V případě LDS v souladu se směrnicí 2019/944 zůstane zachováno právo provozovat zařízení
pro ukládání energie ve stejném rozsahu, jako pro RDS.
V souvislosti se zavedením RDS, LDS a UDS budou upravena rozdílná práva a povinnosti
provozovatelů těchto soustav i dle provozovaných napěťových hladin. Pro provozovatele
všech distribučních soustav budou zachovány stejné požadavky v těchto oblastech:


zodpovědnost za spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy;



zodpovědnost za měření, vyhodnocení a předávání naměřených dat;



předávání dat pro dispečerské řízení a jeho přípravu odpovídajících provozovaným
napěťovým hladinám;



zajištění kvality dodávek elektřiny a služeb;



omezení a přerušení dodávek elektřiny;



právo na změnu dodavatele u připojených zákazníků.

Bude zachován princip, kdy si soustava na nižší napěťové hladině může převzít ceny od
nadřazeného distributora nebo požádat o individuální ceny.
Požadavky pro provozovatele LDS a UDS v závislosti na napěťové hladině připojení budou
odstupňovány (snižovány) obdobně na úroveň požadavků na výrobce a zákazníky dané
napěťové hladiny. Minimální technické požadavky na provozovatele LDS a UDS, a to včetně
energetických společenství, budou vždy vyšší, nebo na stejné úrovni, jako technické
požadavky na zákazníky a výrobce na stejné napěťové hladině.
Při stanovení cen a účtování plateb pro jednotlivé typy distribučních soustav a k nim připojené
uživatele nesmí docházet k diskriminaci jednotlivých typů soustav, resp. jejich uživatelů.
Pro právní unbundling se u všech soustav předpokládá hranice 100 000 zákazníků, tedy
v případě distribuční soustavy s více než 100 000 zákazníky vyloučení možnosti souběžného
držení licence na dodávku do soustavy (pokrývající činnosti výroby elektřiny a ukládání
energie) a licence na obchodní činnosti (obchod s elektřinou, agregace a zprostředkování);
provozovat zařízení pro ukládání energie lze v rozsahu stanoveném směrnicí.
Dále bude v NEZ upravena situace, kdy dojde k nemožnosti nebo neschopnosti provozovatele
RDS, LDS a UDS plnit své povinnosti. Bude revidován institut dodávky nad rámec licence,
včetně jeho právních, procesních a ekonomických aspektů.
S ohledem na probíhající změny v energetice a potřebu zajistit, využívat a řídit flexibilitu,
budou provozovatelé distribučních soustav oprávněni řídit a omezovat flexibilitu na základě a v
souladu s podmínkami stanovenými v pravidlech provozování distribuční soustavy v závislosti
na provozních stavech soustav a zajištění provozní bezpečnosti.
NEZ dále předpokládá nastavení harmonogramu zavádění inteligentních měřicích systémů
(AMM). Předpokládá se navázání na výběrové osazování AMM, které je navrhováno v
současnosti projednávané vyhlášce o měření k termínu 07/2027 pro odběrná místa na hladině
nízkého napětí s ročním odběrem nad 6 MWh. Zároveň však bude nutné se vypořádat s
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rozhodnutím o cílovém nasazování AMM měření po osazení zbývajících odběrných míst s
odběrem menším než 6 MWh ročně, které bude provozovateli distribučních soustav
proveditelné a za přijatelné náklady a tím i za přijatelné ceny a tarify pro zákazníky.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

E.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


definice distribuční soustavy bude vycházet ze stávajícího znění definice v EZ se
zohledněním plně integrovaných komponentů sítě ve smyslu směrnice 2019/944,
přičemž výčet zařízení, která jsou součástí distribuční soustavy, bude úplným výčtem
všech součástí, včetně těch souvisejících s moderním řízením distribuční soustavy
a/nebo zaváděním inteligentního měření. Distribuce elektřiny bude možná pouze
prostřednictvím zařízení k tomu určených, splňujících podmínky stanovené právními
předpisy a technickými normami);



distribucí elektřiny se rozumí doprava elektřiny distribuční soustavou velmi vysokého,
vysokého a nízkého napětí za účelem jejích dodávek zákazníkům, který však
nezahrnuje dodávky samotné; distribuce elektřiny je uskutečňována ve veřejném
zájmu;



regionální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která je přímo
připojena k přenosové soustavě;



lokální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která není přímo připojena
k přenosové soustavě;



uzavřenou distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která není přímo
připojena k přenosové soustavě a která zajišťuje distribuci elektřiny v rámci
geograficky uzavřené vymezené průmyslové či obchodní zóny (tj. v souvislém území)
nebo zóny sdílených služeb a která nezajišťuje dodávky pro zákazníky
v domácnostech, aniž je dotčeno nahodilé používání malým počtem domácností, které
jsou zaměstnáním, lokalizací nebo podobným způsobem spojeny s vlastníkem
soustavy a které se nacházejí v oblasti obsluhované uzavřenou distribuční soustavou
a pokud splňuje další podmínky stanovené v NEZ.

Práva provozovatele distribuční soustavy


nakupovat nefrekvenční podpůrné služby nezbytné pro jeho soustavu;



nakupovat elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě;



nakupovat služby flexibility, včetně řízení přetížení a včetně redispečinku ve své
oblasti, za účelem zlepšování efektivity provozu a rozvoje distribuční soustavy;



za stanovených podmínek vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro
ukládání energie;
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za stanovených podmínek vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice
pro elektrická vozidla;



zřizovat a provozovat vlastní síť elektronických komunikací a datovou síť a další prvky
k zajištění řízení a provozu distribuční soustavy;



za stanovených podmínek omezit nebo přerušit nebo ukončit v nezbytném rozsahu
dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou;



za stanovených podmínek změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku
elektřiny z výroben a zařízení pro ukládání energie, poskytování flexibility,
nefrekvenčních podpůrných služeb, dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny
do zahraničí s ohledem na spolehlivý provoz distribuční soustavy;



odstoupit od smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené s obchodníkem
s elektřinou v případě, že obchodník s elektřinou neplní platební povinnosti nebo
nesplňuje podmínky finančního zajištění;



odmítnout umožnit poskytnutí kapacity distribuční soustavy pro zajištění flexibility,
frekvenčních a nefrekvenčních podpůrných služeb a redispečinku v případě ohrožení
bezpečného, spolehlivého provozu distribuční soustavy a v případě prokazatelně
nedisponibilní distribuční soustavy způsobené poruchovým stavem nebo plánovanými
pracemi na distribuční soustavě;



za stanovených podmínek provozovat náhradní zdroj;



zajišťovat distribuci elektřiny z vlastní výroby pro vlastní potřebu nebo pro potřebu
spřízněných společností v rámci geograficky uzavřené vymezené průmyslové či
obchodní zóny (tj. v souvislém území) nebo zóny sdílených služeb bez externích
poplatků a přirážek; toto právo přísluší pouze provozovateli distribuční soustavy
nepodléhajícímu povinnostem právního unbundlingu podle směrnice 2019/944;



vyhlašovat stav nouze nebo předcházení stavu nouze pro své území;



provádět zkoušky opatření plánu obrany soustavy a plánu obnovy – definice pojmů je
uvedena v nařízení SOGL.

Povinnosti provozovatele distribuční soustavy


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



odpovídat za zajištění dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou
poptávku po distribuci elektřiny a za hospodárný způsob provozu, údržby a rozvoje
bezpečné, spolehlivé a účinné distribuční soustavy elektřiny ve své oblasti;



nediskriminovat uživatele distribuční soustavy nebo kategorie uživatelů soustavy,
zejména pokud jde o zvýhodňování podniků ve skupině s ním;



poskytovat distribuci elektřiny pro uživatele distribuční soustavy;
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poskytovat uživatelům soustavy informace, které potřebují pro účinný přístup
k soustavě, včetně jejího účinného využití;



při nasazování výrobních zařízení dávat přednost zařízením využívajícím obnovitelné
zdroje nebo využívajícím vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, jak
stanoví čl. 12 nařízení 2019/943;



spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy za účelem účinného zapojení
účastníků trhu, kteří jsou k jejich síti připojeni (nebude platit pro LDS a UDS);



vyměňovat si veškeré nezbytné informace a koordinovat činnost s provozovatelem
přenosové soustavy a sousedními provozovateli distribučních soustav (pro LDS a UDS
nebude platit vazba na provozovatele PS);



zpracovávat a každé dva roky zveřejňovat plán rozvoje distribuční soustavy na pět let,
který po konzultačním procesu se všemi relevantními uživateli soustavy
a provozovatelem přenosové soustavy předkládá regulačnímu orgánu ke schválení
(nebude platit pro UDS);



být z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných
činnostech netýkajících se distribuce elektřiny, je-li součástí vertikálně integrovaného
podniku;



plnit podmínky unbundlingu (platí pro distribuční soustavu s více než 100 000
připojenými zákazníky);



zachovávat důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu
a které se dozví při výkonu své činnosti;



vykonávat svou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka
energie;



zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k distribuční soustavě;



zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro distribuci elektřiny distribuční soustavou;



stanovit podmínky a termín připojení k distribuční soustavě a umožnit distribuci
elektřiny každému, kdo o to požádá, splňuje podmínky pro připojení a pro distribuci
elektřiny, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro
distribuci nebo ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo
přenosové soustavy a ohrožení napěťové stability distribuční soustavy;



zřizovat technický dispečink pro řízení distribuční soustavy (bude odstupňováno dle
napěťové hladiny provozované distribuční soustavy);



řídit toky elektřiny v distribuční soustavě ve spolupráci s provozovatelem přenosové
soustavy a provozovateli ostatních distribučních soustav (pro LDS a UDS nebude platit
vazba na provozovatele přenosové soustavy);



zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění
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jeho povinností;


registrovat všechna odběrná a předávací místa u operátora trhu;



zpracovávat roční přípravu provozu distribuční soustavy (pro LDS a UDS bude platit
jen u napěťové hladiny 110 kV);



dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb;



zajišťovat propagaci opatření na zvyšování energetické účinnosti a možnostech jejich
realizace, energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné
ceny energetických služeb (nebude platit pro LDS a UDS);



zpracovávat a po schválení regulačním orgánem zveřejňovat pravidla provozování
distribuční soustavy a vykonávat svou činnost v souladu s těmito pravidly (pro LDS
a UDS bude stanovena ekvivalentní povinnost: zpracovávat a po schválení regulačním
orgánem zveřejňovat typová Pravidla provozování LDS a UDS dle rozsahu činností
LDS a UDS);



vypracovávat havarijní plány;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny
a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny podklady
pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny. Provozovatelé LDS
a UDS poskytnou příslušnému provozovateli RDS, ke které jsou jejich distribuční
soustavy připojeny, podklady nutné pro řízení, rozvoj a pro zpracování úplných
podkladů předávaných provozovateli přenosové soustavy, subjektu zpracovávajícímu
zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu zabezpečení rovnováhy
mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a příslušným státním orgánům. Rozsah a forma
předávaných dat bude stanovena v pravidlech provozování distribuční soustavy) a
v prováděcí legislativě;



zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových
diagramů dodávek, výchozích diagramů;



hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou;



poskytovat operátorovi trhu údaje potřebné pro identifikaci zákazníka v předávacích
a odběrných místech v případech dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance;



provádět úkony nezbytné k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny nebo
agregátora služby flexibility;



poskytovat ministerstvu a regulačnímu orgánu informace a podklady nezbytné pro
výkon jejich zákonem stanovených oprávnění;



spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy při řešení provozních událostí
s cílem udržení nebo návratu soustavy do limitů provozní bezpečnosti (pro LDS a UDS
bude stanovena ekvivalentní povinnost: spolupracovat s provozovatelem distribuční
soustavy, ke které je LDS nebo UDS připojena, při řešení provozních událostí s cílem
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udržení nebo návratu soustavy do limitů provozní bezpečnosti na hladině velmi
vysokého napětí a vysokého napětí);


plnit povinnosti uložené provozovateli distribuční soustavy v nařízení 2019/941;



předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení do databáze zařízení;



za stanovených podmínek implementovat inteligentní měřicí zařízení;



oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na
snížení distribuční kapacity.
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F.

Obchodování s elektřinou

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti obchodování s elektřinou. Změny v právní úpravě činnosti obchodování
s elektřinou nebudou oproti současnému stavu zásadní. Činnosti obchodování s elektřinou se
dotkne zejména změna koncepce NEZ. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ dále souvisí
s navrhovaným modelem trhu s elektřinou.

F.1.

Popis současného stavu

Činnost obchodování s elektřinou lze za stávající právní úpravy vykonávat pouze na základě
licence na obchod s elektřinou. Bez licence na obchod s elektřinou lze při dalším poskytnutí
elektřinu jinému uživateli tuto elektřinu pouze přeúčtovat.
Licence na obchod s elektřinou pokrývá jak působení na velkoobchodním trhu, tj. obchodování
na různých obchodních platformách (stále více se propojujících napříč EU) nebo
prostřednictvím bilaterálních kontraktů, tak pokrývá i činnost maloobchodní, tj. včetně dodávky
elektřiny zákazníkům.
Činnost obchodování s elektřinou nepodléhá regulaci ze strany ERÚ (je předmětem smluvního
vztahu mezi stranami, které se obchodu účastní, přičemž na úrovni zákona jsou některé typy
smluv kodifikovány jako tzv. smlouvy typové (viz kapitola 2.1 I) s výjimkou tzv. dodávky
poslední instance, která podléhá cenové regulaci formou věcného usměrňování.
Obchodníkovi s elektřinou je ve stávající právní úpravě udělena řada povinností, a to zejména
ve vztahu k zákazníkovi (specificky jsou pak navíc upravována práva ve vztahu k zákazníkovi
v postavení spotřebitele). Cílem je především napříč celým trhem unifikovat pravidla jednání,
poskytování informací a vyúčtování, dodržování kvality služeb atd. Zároveň má obchodník
s elektřinou další povinnosti ve vztahu k ostatním účastníkům trhu (k provozovateli distribuční
soustavy – především v případě, že dodává zákazníkovi elektřinu na základě smlouvy
o sdružených smlouvách; vůči operátorovi trhu, u nějž se po udělení licence registruje, a u nějž
se následně provádí úkony související se změnou dodavatele apod.).
Obchodník má dále právo (obdobně jako výrobce elektřiny nebo i provozovatel soustavy)
ukončit, omezit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům v případě neoprávněného odběru,
a to prostřednictvím příslušného provozovatele soustavy, který zajišťuje technické přerušení
odběru.

F.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současný stav, kdy lze obchodovat s elektřinou, kterou subjekt na trhu nakoupí za účelem
následného prodeje, pouze na základě licence, je vyhovující a odpovídá budoucím potřebám
nového modelu trhu.
V současné době je za problematickou oblast považována situace, kdy obchodník s elektřinou
zajišťující pro zákazníka dodávku elektřiny na základě tzv. sdružené smlouvy nehradí své
závazky vůči provozovateli distribuční soustavy přesto, že odpovídající platby na zajištění
služby distribuční soustavy od zákazníka vybral. V odvětví elektroenergetiky tak vznikají ztráty,
které jdou k tíži provozovatele soustavy. Tento problém je důležité do budoucna vyřešit
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zavedením povinnosti finančního jištění obchodníka s elektřinou vůči provozovateli distribuční
soustavy.

Návrh věcných řešení v oblasti

F.3.

Činnost obchodování s elektřinou nebude možné vykonávat jinak než podnikatelsky, tedy pro
možnost realizovat činnost obchodování s elektřinou bude vždy nezbytné disponovat licencí
na obchodní činnost. Pro případy nepodnikatelského poskytování elektřiny bude nadále
zachován institut přeúčtování. Aktivní zákazník i energetická společenství budou oprávněna
dodávat elektřinu do soustavy nebo ostatním účastníkům trhu, včetně jejího prodeje.
U obchodní činnosti bude obecně připuštěna kumulace rolí s ostatními činnostmi, kromě
případů, ve kterých je třeba zachovat pravidla unbundlingu, tj. činnost obchodování
s elektřinou nesmí vykonávat provozovatel přenosové soustavy ani provozovatel distribuční
soustavy s počtem zákazníků nad minimálně 100 000. Toto ovšem nebude mít vliv na možnost
uvolňovat přebytky elektřiny provozovatele přenosové soustavy nakoupené na ztráty
na vnitrodenním trhu za stanovených podmínek.
V současné době představuje problematickou situaci skutečnost, kdy obchodník zajišťující pro
zákazníka dodávku elektřiny na základě tzv. sdružené smlouvy nehradí své závazky vůči
provozovateli distribuční soustavy přesto, že odpovídající platby na zajištění služby distribuční
soustavy od zákazníka vybral. V odvětví elektroenergetiky, na rozdíl od odvětví plynárenství,
není právo požadovat ze strany provozovatelů distribuční soustavy finanční jištění, nikde
upraveno. S ohledem na oblast ochrany zákazníků v domácnosti před nekalými praktikami ze
strany některých obchodníků s elektřinou by měla být na úrovni zákona zakotvena možnost
požadovat od obchodníků s elektřinou odpovídající finanční jištění.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

F.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


obchodníkem s elektřinou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje
elektřinu za účelem jejího dalšího prodeje v rámci nebo mimo rámec elektrizační
soustavy České republiky;



směrnice 2019/944 využívá pojem velkoobchodní zákazník, se kterým již následně
nepracuje, a používá spíše pojem dodavatel, proto nebude definice velkoobchodního
zákazníka transponována a v NEZ bude využíván pouze pojem obchodník s elektřinou.

Práva obchodníka s elektřinou


nakupovat elektřinu od jakéhokoliv subjektu na trhu s elektřinou, kterému je zákonem
přiznáno právo elektřinu prodat, a jako subjekt zúčtování na organizovaných trzích;



prodávat elektřinu subjektům na trhu (včetně zákazníků v zahraničí), a jako subjekt
zúčtování na organizovaných trzích;



na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny pro potřeby zákazníků, s nimiž má
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smlouvu o sdružených službách;


na poskytnutí informací nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících
služeb zákazníkům od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy přímo nebo
prostřednictvím operátora trhu;



ukončit nebo přerušit nebo omezit dodávku elektřiny zákazníkům při neplacení.

Povinnosti obchodníka s elektřinou


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



řídit se pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;



předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny v případě, že
je subjektem zúčtování, a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora
trhu;



pokud vykonává činnost dodavatele poslední instance, účtovat odděleně o dodávce
elektřiny poslední instance;



obchodník s 200 000 zákazníky a více je povinen umožnit konečným zákazníkům, kteří
mají instalovaný inteligentní elektroměr, smlouvu s dynamickým určováním ceny
elektřiny;



plně informovat zákazníky o příležitostech, nákladech a rizicích, které smlouva
s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje;



poskytovat zákazníkům odpovídající informace, včetně toho, že je nutné si nechat
nainstalovat vhodný elektroměr;



vyúčtovat zákazníkům dodávku elektřiny v termínech a způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem. V rámci vyúčtování pak budou dle prováděcího
právního předpisu uvedeny potřebné náležitosti, včetně povinných položek
stanovených směrnicí (palivový mix apod.). Tato povinnost se týká pouze vztahu se
zákazníkem. V případě velkoobchodních zákazníků (tedy těch, kteří nakupují elektřinu
za účelem dalšího prodeje) se ponechává na smluvní bázi (dle obecných právních
předpisů);



dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat ERÚ úroveň kvality
dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup;



zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich
konkurenceschopné ceny energetických služeb;



informovat neprodleně operátora trhu, příslušného provozovatele soustavy
a zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny
nebo není schopen plnit finanční podmínky v souladu s obchodními podmínkami
operátora trhu;

nabídky

zákazníkům

za
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poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákazníkovi, jemuž
dodává elektřinu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny;



poskytovat provozovateli přenosové soustavy, operátorovi trhu nebo provozovateli
distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého
provozu;



splnit finanční podmínky v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu;



strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem
distribuční soustavy při nouzovém stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy, předcházení
stavu nouze nebo při stavu nouze;



zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského
spotřebitele energie o právech spotřebitele a informovat své zákazníky o možnosti se
s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie seznámit;



sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi datum pro bezsankční ukončení dodávky
elektřiny a podmínky pro její ukončení (jako nejzazší termín pro podání výpovědi
apod.);



při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny
uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost ERÚ předložit údaje a podklady
sloužící k jejich ověření;



plnit podmínky ochrany zákazníka (viz kapitola 2.1 B);



za stanovených podmínek poskytovat finanční jištění provozovatelům distribučních
soustav a operátorovi trhu;



předávat Energetickému regulačnímu úřadu informaci o změně cen nebo obchodních
podmínek do pěti pracovních dní od jejich zveřejnění.
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G.

Agregace

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána navrhovaná právní úprava vztahující se
k činnosti agregace. Jedná se o zcela novou činnost, kterou současný EZ nezná. Východisky
pro návrh právní úpravy agregace jsou požadavky Zimního balíčku (zejména směrnice
2019/944 a nařízení 2019/943). Jakožto novou činnost v energetice je nezbytné tuto činnost
integrovat řádně a efektivně do modelu trhu s elektřinou.

G.1.

Popis současného stavu

Činnost agregace není v EZ popsána a tedy ani právně upravena. V podmínkách ČR je
v současné době možné činnost agregace vykonávat pouze v režimu tzv. integrovaného
agregátora. Vykonávat tuto činnost tedy mohou pouze subjekty, které současně dodávají
elektřinu zákazníkům a nakupují elektřinu od výrobců elektřiny. V terminologii platného znění
EZ se jedná o obchodníka s elektřinou, který v daném místě odpovídá sám za odchylku, anebo
odpovědnost za odchylku přenesl na subjekt zúčtování. Tato skutečnost je částečně
reflektována i poslední novele EZ (sněmovní tisk 799), která umožňuje poskytovat služby
agregace za předpokladu, že se jedná o držitele licence na obchod s elektřinou a tento
obchodník s elektřinou 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.

G.2.

Vyhodnocení současného stavu

V souvislosti s rozvojem technologií (decentralizovaná výroba, ukládání energie,
elektromobilita atd.) postupně vzrůstá potenciál flexibility, přičemž se pomalu rozšiřuje i na
úroveň zákazníků. Očekává se, že tento potenciál ještě nadále poroste (zejména pokud bude
technologický pokrok na straně instalovaných zařízení provázen i zaváděním inteligentních
měřicích systémů). Bez efektivní agregace nemusí být tento potenciál dostatečně využit.
Stávající stav nereflektuje změny vyplývající ze Zimního balíčku. Přestože agregace byla do
unijního práva zavedena již směrnicí 2012/27/EU, byla její úprava velmi obecná. Naopak nová
unijní legislativa (zejména směrnice 2019/944) vymezuje jednoznačné a detailní podmínky pro
zapojení nezávislého agregátora do modelu trhu s cílem podpořit rozvoj nových služeb
v oblasti řízení spotřeby, flexibility a dalších produktů.
Z tohoto důvodu je nezbytné změnit a doplnit stávající právní úpravu tak, aby nastavila funkční
a legislativní pravidla pro zapojení tzv. nezávislého agregátora do českého trhu s elektřinou.

G.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Agregace je směrnicí 2019/944 definována jako funkce vykonávaná fyzickou osobou nebo
právnickou osobou, která kombinuje zatížení či vyrobenou elektřinu od více zákazníků za
účelem prodeje, nákupu nebo aukce na jakémkoli trhu s elektřinou.
Nezávislý agregátor je směrnicí 2019/944 definován jako účastník trhu vykonávající služby
agregace, který zároveň není přidružen k dodavateli svého zákazníka. Nicméně z pohledu
fungování trhu a kompenzací je při vymezování typu agregátora klíčová rovněž i odpovědnost
za odchylku, tedy zda agregátor je současně subjektem, který v daném místě s aktivovanou
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flexibilitou odpovídá za odchylku či nikoliv (přičemž z tohoto pohledu nezávislý agregátor je
nezávislým subjektem na subjektu zúčtování odpovědným za odchylku v místě s touto
flexibilitou).
Agregátoři (integrovaný/nezávislý) agregují flexibilitu od více zákazníků, ale pouze těch, kteří
jsou vybaveni průběhovým nebo inteligentním měřicím systémem. Na flexibilitu lze nahlížet
jednak z pohledu změny množství elektřiny odebírané z přenosové nebo distribuční soustavy
nebo dodávané do přenosové nebo distribuční soustavy v daném časovém intervalu oproti
sjednaným/předpokládaným diagramům odběru nebo dodávky v reakci na cenové signály
nebo povel, tak i z pohledu agregace nefrekvenčních služeb. Oba tyto produkty (flexibilita
činného výkonu i nefrekvenční služby) by měla nová právní úprava umožnit agregovat
a nabízet na všech trzích, pokud budou splněny podmínky daného trhu.
Agregovaná flexibilita může být uplatněna:


na velkoobchodních trzích;



na trzích s podpůrnými službami a pro řízení přetížení/redispečink;



případně jako nefrekvenční podpůrná služba pro provozovatele přenosové soustavy
a provozovatele distribuční soustavy;



obchodníky k úpravě vlastní obchodní pozice a řízení odchylky;



v rámci občanského energetického společenství.

Činnost agregace lze vykonávat pouze podnikatelsky (viz kapitola 2.1 A), ledaže činnost
agregace vykonává energetické společenství, které je oprávněno činnost agregace vykonávat
i bez podnikatelského oprávnění, za předpokladu, že tuto činnost vykonává nepodnikatelsky
(viz kapitola 2.1 E).
Smluvní zajištění agregace flexibility mezi poskytovatelem flexibility a agregátorem bude
povinně realizováno prostřednictvím smlouvy o agregaci, která bude novou typovou smlouvou
v energetice (viz kapitola 2.1 I), jejíž podstatné náležitosti budou vymezeny na úrovni zákona.
Sjednání služby flexibility bude umožněno i v rámci plnění na základě uzavřené smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvy o dodávce elektřiny, půjde-li
o integrovaného agregátora, taková smlouva však bude obsahovat další náležitosti s ohledem
na poskytování flexibility. Je třeba zajistit právo zákazníka ukončit poskytování služby flexibility
nezávisle na dodávce elektřiny, a tedy nezávisle na trvání závazku ze smlouvy o dodávce
elektřiny.
Na úrovni prováděcího předpisu (Pravidel trhu s elektřinou) budou pak upravena podrobná
pravidla a postupy pro registraci případné změny agregátora v odběrném místě a předávání
dat z měření prostřednictvím systému operátora trhu, povinnost aby každý individuální
poskytovatel flexibility byl vybaven průběhovým nebo inteligentním měřicím systémem.
S ohledem na vyhodnocování a případnou korekci dopadů poskytování flexibility na ostatní
subjekty na trhu v odběrném místě je navrženo určit, že zákazník může uzavřít smlouvu
o agregaci pouze s jedním agregátorem v jednom odběrném místě.
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Využití flexibility způsobuje odchylku oproti předpokládanému diagramu (tzv. výchozímu
diagramu zdroje flexibility bez poskytnuté flexibility a rebound efektu) subjektu zúčtování
přebírajícího odpovědnost za odchylku v daném místě, a to jak z pohledu vlastní aktivace
flexibility, tak i tzv. rebound efektu (tj. odložení spotřeby/navýšení výroby po ukončení
poskytování flexibility).
V případě nezávislého agregátora je nezbytné ošetřit dopady negativních externalit (nákladů
na odchylku oproti předpokládanému diagramu odběrného a předávacího místa) vůči subjektu
zúčtování výběrem vhodného kompenzačního mechanismu, jehož smyslem je „přenést
zodpovědnost za odchylku“ (tedy odpovědnost za rozdíl plynoucí z působení agregátora od
jinak standardního chování účastníka trhu v daném odběrném místě, které by se projevilo,
pokud by flexibilita poskytována nebyla) po dobu aktivace ze subjektu zúčtování na
agregátora.
Předmětem vypořádání mezi agregátorem a subjektem zúčtování je v případě snížení odběru
poskytovatele flexibility odchylka způsobená aktivací flexibility po dobu aktivace (popř. po
určité období po aktivaci flexibility v případě rebound efektu), a finanční vyrovnání subjektu
zúčtování /dodavatele za otevřenou obchodní pozici a v případě zvýšení odběru poskytovatele
flexibility odchylka způsobená aktivací flexibility po dobu aktivace.
Jako nejvhodnější model kompenzačního mechanismu byl zvolen tzv. korekční model, v němž
není nutné uzavírat zvláštní smlouvy mezi agregátorem a dodavatelem/ subjektem zúčtování
a sjednávat podmínky kompenzace.
Důvody pro zvolení tohoto modelu jsou následující:


není nutné uzavírat smluvní vztah mezi dodavatelem a agregátorem, ani regulovat
cenu, za kterou by měly být důsledky činnosti agregátora kompenzovány;



je univerzální, nenarušuje smluvní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem jakožto
poskytovatelem flexibility a zajistí, že dodavateli budou uhrazeny odpovídající náklady.

Klíčovou podmínkou tohoto typu kompenzačního mechanismu je volba správné metodiky
určování „výchozího diagramu“ pro jednotlivé typy flexibility, pokrývající období aktivace
flexibility a rebound efektu.
I v NEZ bude nezbytné jednoznačně stanovit, kdo ponese odpovědnost za stanovení a správu
výchozího diagramu. V této souvislosti lze uvažovat zejména o operátorovi trhu, a to z důvodu,
že již v současnosti v informačním systému operátora trhu jsou a nadále budou k dispozici
data z měření, která zejména na hladině nízkého napětí mohou být jako jeden ze vstupů pro
stanovení výchozích diagramů, a v tomto systému probíhá vyhodnocení a zúčtování odchylek.
Jistou výjimkou bude představovat vyhodnocování a zúčtování odchylek při agregaci flexibility
pro poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy, kde v tomto případě
bude nezbytná spoluúčast provozovatele přenosové soustavy při stanovení a správě
výchozího diagramu. Toto řešení je nicméně vhodné dále rozpracovat ve studii proveditelnosti
a zabývat se jeho možnou proveditelností (pro stanovení výchozích diagramů a rebound
efektu u poskytovatelů flexibility na všech napěťových hladinách, aplikace dodavatele poslední
instance). Vhodnou platformou pro tuto diskusi a zpracování této studie proveditelnosti se jeví
již vytvořené Karty opatření v rámci NAP SG, přičemž pro tyto účely budou pracovní skupiny
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k těmto Kartám rozšířeny o zástupce dalších účastníků trhu – obchodníků, výrobců, zákazníků.
Na základě detailního rozpracování této problematiky pak bude řešení zahrnuto do
paragrafového znění NEZ. Na úrovni prováděcího předpisu bude nezbytné jednoznačně
zakotvit pravidla pro stanovení těchto výchozích diagramů.
V tomto ohledu je dále nezbytné zajistit povinnost agregátora předávat údaje o sjednané
flexibilitě a rebound efektu po jednotlivých odběrných místech tak, aby bylo možné vyhodnotit
poskytnutou flexibilitu proti výchozímu diagramu na úrovni jednotlivých poskytovatelů flexibility.
Za tímto účelem bude agregátor uzavírat smluvní vztah s operátorem trhu.
Pro funkčnost tohoto kompenzačního mechanismu bude dále nezbytné vymezit na úrovni
prováděcího předpisu (Pravidla trhu s elektřinou) detailní a transparentní postupy spojené
zejména s určením hodnot pro vyhodnocení odchylky při poskytování flexibility (včetně
definice a postupu stanovení referenčních křivek, vůči kterým bude poskytnutá flexibilita
vyhodnocována, tj. výchozích diagramů výroby či zatížení, a včetně zahrnutí vlivů rebound
efektu) a hodnot pro vyúčtování dodávek elektřiny a pravidel předávání těchto dat. Dále budou
muset být stanoveny postupy v případě aplikace dodavatele poslední instance.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

G.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


flexibilitou se rozumí změna množství elektřiny (činné energie) odebírané účastníkem
trhu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo dodávané do přenosové nebo
distribuční soustavy v daném časovém intervalu oproti sjednanému nebo
předpokládanému diagramu odběru nebo dodávky v reakci na cenové signály nebo
povel;



agregace je činnost vykonávaná fyzickou nebo právnickou osobou, která kombinuje
zatížení či vyrobenou elektřinu (včetně akumulované) od více zákazníků za účelem
prodeje, nákupu nebo aukce na jakémkoli trhu s elektřinou, a to pouze těch, kteří jsou
vybaveni průběhovým nebo inteligentním měřením;



nezávislý agregátor je subjekt vykonávající služby agregace, který není současně
dodavatelem elektřiny účastníkovi trhu nebo odběratelem elektřiny od účastníka trhu
a který zodpovídá za odchylku způsobenou poskytováním flexibility a nezodpovídá za
celkovou odchylku v daném místě, v němž je poskytována flexibilita (návrh je odlišný
od českého překladu definice uvedené ve směrnici 2019/944 s cílem upravit definici
tak, aby reflektovala i odpovědnost za odchylku).

Práva agregátora


na základě smlouvy o agregaci nakupovat a agregovat flexibilitu od subjektů na trhu
s elektřinou, a to pouze těch, kteří jsou vybaveni průběhovým nebo inteligentním
měřicím systémem;



nabízet a poskytovat:
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o

prostřednictvím agregované flexibility frekvenční a nefrekvenční podpůrné
služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených
pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování distribuční
soustavy;

o

flexibilitu účastníkům trhu s elektřinou a na všech relevantních trzích.

na poskytování údajů a to:
o

pro účely vyúčtování flexibility účastníkovi trhu (s výjimkou dat pro vyúčtování
podpůrných služeb; tato data poskytuje v případě frekvenčních podpůrných
služeb provozovatel přenosové soustavy a v případě nefrekvenčních
podpůrných služeb příslušný provozovatel soustavy nakupující dotčené
nefrekvenční podpůrné služby);

o

pro účely vypořádání a finančního zúčtování odchylek (zodpovídá za odchylku
v rozsahu neposkytnuté flexibility).

na poskytování údajů od provozovatele distribuční soustavy (týkajících se omezení
poskytování flexibility v konkrétním místě soustavy).

Povinnosti agregátora


odpovídat za odchylky, které svým konání v soustavě způsobí, a být subjektem
zúčtování odchylek, pokud tuto odpovědnost nepřenese na základě smlouvy na jiný
subjekt zúčtování;



předávat údaje o sjednané flexibilitě a rebound efektu po jednotlivých odběrných
místech vybavených průběhovým nebo inteligentním měřicím systémem tak, aby bylo
možné vyhodnotit poskytnutou flexibilitu proti výchozímu diagramu na úrovni
jednotlivých poskytovatelů flexibility;



řídit se pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;



předávat operátorovi trhu údaje ze smluv o agregaci a další nezbytné informace
pro plnění povinností operátora trhu; splnit finanční podmínky v souladu s obchodními
podmínkami operátora trhu;



uzavřít s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o umožnění
agregace (pro poskytování flexibility);



poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v souladu
s právními předpisy a pravidly provozování příslušné soustavy;



řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele distribuční soustavy;
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strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem
distribuční soustavy v nouzovém stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy nebo při
předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze;



v případě uzavření smlouvy o poskytování flexibility se zákazníkem v postavení
spotřebitele dodržovat odpovídající ustanovení na ochranu zákazníka a na ochranu
spotřebitele; dále ze Směrnice minimálně vyplývá povinnost:
o

plně informovat zákazníky o podmínkách smluv, které jim jsou nabízeny;

o

alespoň jednou za každé zúčtovací období bezplatně poskytnout zákazníkovi
všechny relevantní údaje týkající se odezvy strany poptávky, pokud o to
zákazník požádá.



informovat neprodleně operátora trhu, příslušného provozovatele soustavy a
zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat agregované
flexibility frekvenční a nefrekvenční podpůrné služby nebo není schopen plnit finanční
podmínky v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu;



při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny agregátora uvádět
pravdivé a úplné informace a na žádost ERÚ předložit údaje a podklady sloužící
k jejich ověření.
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H.

Technické požadavky

V rámci této části návrhu jsou popsány technické požadavky, které souvisí s právní úpravou
odvětví elektroenergetiky. Jedná se o problematiku dispečerského řízení, měření
a inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice.
Požadavky na novou právní úpravu technických požadavků vycházejí zejména z nově
nastaveného modelu trhu a z požadavků Zimního balíčku, včetně síťových kodexů
a rámcových pokynů.
Požadavek na plnění technických norem (v plynárenství i technických pravidel) bude zachován
a rozšířen na všechny relevantní činnosti v energetice (bez ohledu na to, budou-li vykonávány
podnikatelsky).

H.1.
H.1.1

Popis současného stavu
Dispečerské řízení

Stávající EZ popisuje problematiku řízení elektrizační soustavy, technických dispečinků
a vztahů mezi nimi. Elektrizační soustava je tvořena složitým technickým hierarchickým
souborem zařízení pro výrobu, přenos, distribuci, prodej a užití elektřiny. Tento systém se řídí
jednak fyzikálními zákony a v tržním prostředí ekonomickým zákonem nabídky a poptávky.
Cílem dispečerského řízení přenosové soustavy a distribučních soustav je soustavně vytvářet
podmínky pro plynulý a spolehlivý provoz elektrizační soustavy pro realizaci smluvených
dodávek a odběrů elektřiny, tzn. pro zajištění plynulého zásobování odběratelů elektřinou při
dodržení kvality elektřiny (zejména frekvence a napětí), a pro předcházení porušení limitů
provozní bezpečnosti nebo vzniku stavu nouze. Dispečerským řízením se zajišťuje optimální
spolehlivost technologického procesu přenosu a distribuce elektřiny při dodržování zásad
mezinárodní energetické spolupráce a dalších ujednání o výměnách, dodávkách a tranzitech
elektrické energie. Provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím technického dispečinku
provádí řízení toků elektřiny v přenosové soustavě, řízení napětí v uzlech přenosové soustavy,
spolu s ostatními provozovateli přenosových soustav synchronní zóny regulaci kmitočtu
a předávaných výkonů mezi soustavami a spolu s provozovateli distribučních soustav regulaci
napětí v předávacích místech. Provozovatelé distribučních soustav prostřednictvím svých
technických dispečinků provádí řízení toků elektřiny v distribučních soustavách a regulaci
napětí v uzlech distribuční soustavy.
Řízení elektrizační soustavy se uskutečňuje podle pravidel dispečerského řízení, obsažených
ve vyhlášce č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů
pro dispečerské řízení.
Řízení soustavy se dotýká také § 54 EZ popisující stav nouze, který je dále detailně
rozpracován ve vyhlášce č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových
náležitostech havarijního plánu. Stavem nouze v elektroenergetice je omezení nebo přerušení
dodávek elektřiny na celém území nebo na části území státu. Stav nouze je proto stav odlišný
od normálního chodu elektrizační soustavy, kdy je nutno operativním řízením provozu zabránit
šíření poruchových výpadků zařízení přenosové soustavy nebo distribučních soustav, včetně
elektrárenských bloků.
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Situaci v elektrizační soustavě monitoruje a vyhodnocuje provozovatel přenosové soustavy
a provozovatelé distribučních soustav. Ti mají právo vyhlašovat stav nouze buď pro celé území
státu (provozovatel přenosové soustavy) nebo pro jeho část (provozovatel příslušné distribuční
soustavy) a řídit likvidaci jeho následků.
H.1.2

Měření a inteligentní měřicí systémy v elektroenergetice

K většímu zapojení zákazníků do trhu s elektřinou jsou zapotřebí vhodné pobídky
a technologie, například inteligentní měřicí systémy. Inteligentní měřicí systémy posilují
postavení zákazníků, neboť jim umožňují v téměř reálném čase získávat přesnou zpětnou
vazbu o jejich spotřebě nebo výrobě energie, díky čemuž mohou svou spotřebu nebo výrobu
energie lépe řídit, mohou se účastnit programů odezvy strany poptávky a dalších služeb a mít
z nich užitek a mohou snížit své náklady na elektřinu. Kromě toho inteligentní měřicí systémy
umožňují provozovatelům distribučních soustav získat lepší přehled o jejich sítích, a zefektivnit
tak jejich náklady na provoz a údržbu. Institut inteligentního měření je v současné době popsán
v připravované vyhlášce o měření.
H.1.3

Požadavek na plnění technických norem

Ve vztahu k elektrickým zařízením používaným pro výkon licencované činnosti je požadavek
na plnění technických norem výslovně uveden jako povinnost pro držitele licencí v § 11 odst.
1 písm. c) EZ, přičemž v oblasti plynárenství je tato povinnost vztažena i na technická pravidla,
která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky. Obdobnou povinnost plnění
technických norem EZ ukládá i zákazníkovi a vlastníku nemovitosti.

H.2.
H.2.1

Vyhodnocení současného stavu
Dispečerské řízení

Stávající popis dispečerského řízení v EZ je velice obecný, proto s určitými minimálními
úpravami vyhoví i Zimnímu balíčku a síťovým kodexům a rámcovým pokynům. Daleko
rozsáhlejší úpravy si vyžádají prováděcí právní předpisy zejména dispečerský řád a vyhláška
o stavu nouze, jejichž znění bude nutné uvést do souladu s legislativou EU.
H.2.2

Měření a inteligentní měřicí systémy v elektroenergetice

Stávající právní úprava v EZ neupravuje inteligentní měřicí systémy. S ohledem na požadavky
Zimního balíčku bude vhodné tento institut do NEZ doplnit. Je třeba upřesnit práva a povinnosti
na úrovni zákona včetně příslušných zmocnění, aby bylo možné adekvátně dlouhodobě
využívat inteligentní měřicí systémy v souladu s požadavky směrnice 2019/944.
H.2.3

Požadavek na plnění technických norem

Stávající povinnost plnění technických norem musí dodržovat pouze někteří účastníci trhu.
Tento stav není do budoucna vyhovující a je třeba, s ohledem na rozšiřující se předmět
činností upravených v NEZ a především na jejich (rovněž) nepodnikatelský charakter, rozšířit
tuto povinnost na všechna zařízení, která jsou k činnostem v NEZ používána.
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H.3.
H.3.1

Návrh věcných řešení v oblasti
Dispečerské řízení

V rámci návrhu věcných řešení v oblasti dispečerského řízení dojde k úpravě zejména
v prováděcích právních předpisech týkajících se dispečerského řízení, aby byly v souladu s již
přijatými síťovými kodexy a rámcovými pokyny. Dále budou požadavky na dispečerské řízení
adaptovány na nařízení 2019/943, zejména s ohledem na ustanovení nových subjektů na
unijním trhu s elektřinou v podobě regionálních koordinačních center.
Dále dojde ke sjednocení a úpravě pravidel pro předcházení stavů nouze a stavů nouze
(vyhlašování, lhůty, trvání, ukončování apod.), aby to odpovídalo přijatým síťovým kodexům
a rámcovým pokynům (zejména v souvislosti s NC ER) a navrhovanému modelu trhu
s elektřinou např. v souvislosti s postupem obnovení tržních činností.
Dispečerské řízení a omezování flexibility ze strany provozovatele distribuční soustavy bude
probíhat na základě nominací flexibility ze strany subjektu na trhu poskytujícího flexibilitu dle
technických možností sítě. Provozovatelé distribuční soustavy budou dále oprávněni v rámci
dispečerského řízení omezit flexibilitu na úrovni jejího poskytovatele nebo agregátora
v případě nedostatku okamžité distribuční kapacity (řešení poruchových stavů), ohrožení
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, předcházení stavu nouze a ve stavu
nouze.
H.3.2

Měření a inteligentní měřicí systémy v elektroenergetice

Podle Zimního balíčku mohou členské státy zavádění inteligentního měření podmínit
ekonomickým posouzením a na základě jeho výsledků pak zavést jen u zákazníků od určité
spotřeby elektřiny (lze dovodit i rozdělení podle napěťových hladin a pro dodávku do
soustavy). Nebude-li inteligentní měření zavedeno plošně, je nutno zakotvit právo zákazníka
na získání inteligentního měření za přiměřených podmínek.
V souvislosti se zavedením inteligentního měření musí být adekvátně upraven i přístup
k údajům z inteligentního měření, včetně zabezpečení jejich důvěrnosti a při zohlednění
požadavků z oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR.
Podmínky zavádění inteligentních měřicích systémů (včetně minimálních funkčních
a technických požadavků na inteligentní měření) budou upraveny prováděcím právním
předpisem – vyhláškou o měření.
Navrhuje se definovat pojem inteligentní měření a současně v této souvislosti zakotvit některé
povinnosti subjektů na trhu s elektřinou ve vztahu k provozovateli přenosové soustavy
a provozovatelům distribuční soustavy ve vztahu k zákazníkům/výrobcům.
Jelikož Zimní balíček stanoví požadavky transpozice institutu inteligentního měření a s ním
souvisejících práv a povinností pouze v oblasti elektroenergetiky, u ostatních energetických
odvětví nebude problematika inteligentního měření v nové právní úpravě obsažena.
S měřením souvisí i nezbytný monitoring a vyhodnocování kvality elektřiny, který je
v současné právní úpravě popsán pouze obecně, aniž by bylo stanoveno, jak data pro kvalitní
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monitoring a následné vyhodnocení získat. V NEZ tak budou uvedena východiska pro měření
kvality elektřiny.
H.3.3

Požadavky na plnění technických norem

Bude stanoveno, že k výkonu činností upravených NEZ budou používána technická zařízení,
která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy
a technickými normami. Přístup k zohlednění technických pravidel a norem bude sjednocen
pro plynárenství a elektroenergetiku.

H.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
H.4.1

Dispečerské řízení



budou stanoveny rozdílné požadavky a s tím související práva a povinnosti pro
technické dispečinky provozovatele přenosové soustavy, provozovatele RDS, LDS
a UDS;



budou doplněny požadavky na regionální spolupráci v souvislosti s ustanovením
regionálních koordinačních center dle nařízení 2019/943;



dojde k adaptaci
s redispečinky;



budou sjednocena a upravena pravidla pro předcházení stavů nouze a stavů nouze
(vyhlašování, lhůty, trvání, ukončování, pravidla zúčtování odchylek apod.), aby byla
v souladu s přijatými síťovými kodexy a rámcovými pokyny;



budou stanovena pravidla pro dispečerské řízení flexibility ze strany provozovatelů
distribuční soustavy, včetně práv na omezení poskytování flexibility v případech
ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy.

H.4.2

dispečerského

řízení

na

nařízení

2019/943

v souvislosti

Měření a inteligentní měřicí systémy v elektroenergetice



Nad rámec stávajícího měření bude nově definováno inteligentní měření pouze pro
oblast elektroenergetiky s tím, že minimální náležitosti inteligentního měření stanoví
prováděcí právní předpis – vyhláška o měření;



v souvislosti s inteligentním měřením budou zakotveny:
o

povinnost subjektů na trhu s elektřinou poskytnout provozovateli distribuční
soustavy součinnost při instalaci a provozu inteligentních měřicích systémů
způsobem a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem;

o

povinnost provozovatelů distribučních soustav před instalací inteligentních
elektroměrů nebo při ní poskytnout zákazníkům/výrobcům patřičné rady
a informace, zejména ohledně plného potenciálu inteligentních elektroměrů,
pokud jde o správu odečtů a sledování spotřeby energie, jakož i ohledně
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shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s použitelnými pravidly
EU o ochraně údajů (GDPR);
o

zmocňovací ustanovení pro zavádění a provoz inteligentních měřicích
systémů, a to minimálně v rozsahu (oproti stávajícímu zmocnění pro vyhlášku
o měření): (i) minimální funkční a technické požadavky na měřicí zařízení; (ii)
postup a podmínky instalace inteligentního měření a (iii) požadavky na jeho
kybernetickou bezpečnost;

o

povinnost provozovatele distribuční/přenosové soustavy instalovat inteligentní
měřicí zařízení na základě žádosti zákazníka/výrobce za přiměřenou úhradu
a splnění dalších podmínek.



bude stanoveno, že měření kvality elektrické energie v přenosové soustavě zajišťuje
provozovatel přenosové soustavy a měření kvality v distribuční soustavě zajišťuje
provozovatel distribuční soustavy;



bude stanoveno, že měřením se zjišťují jednotlivé parametry kvality elektřiny a jejich
časový průběh dle příslušných síťových kodexů a rámcových pokynů, a dále slouží ke
stanovení a výpočtu odchylek operátorem trhu;



při přípravě prováděcích právních předpisů k NEZ bude nutné vyhodnotit přístup
k měření (součtové měření či měření po jednotlivých fázích).

H.4.3

Požadavky na plnění technických norem

K výkonu činností upravených NEZ budou používána technická zařízení, která splňují
požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami.

2.3. Návrhy pro oblast plynárenství
A.
A.1.

Trh s plynem
Popis současného stavu

Stávající model trhu s plynem je organizován na základě práva přístupu třetích stran, který
zakotvuje pravidla nediskriminačního a transparentního přístupu k plynárenské infrastruktuře,
tj. k přepravní soustavě, k distribučním soustavám, k podzemním zásobníkům plynu a k
těžebním plynovodům. Model je založen na využívání centrálního a jednosměrného procesu
mezi výrobci plynu, provozovateli soustav a zásobníků a jejich odběrateli. Odpovědnost je
rozdělena mezi jednotlivé účastníky trhu, operátora trhu a provozovatele infrastruktury, tj. mezi
státem, regulovanými a neregulovanými subjekty.
Celá ČR tvoří jednu bilanční zónu, tzv. virtuální obchodní bod, kde jsou všechny obchody
s plynem registrovány. Obchodní jednotkou pro obchodování s plynem v ČR je jeden
plynárenský den, který začíná v 6:00 hodin daného kalendářního dne a končí v 6:00 hodin
následujícího kalendářního dne.
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Z hlediska spolehlivého řízení plynárenské soustavy má podle stávajícího EZ obchodník
s plynem povinnost dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské
soustavy dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá. V případě, že
tuto rovnost nezajistí, vzniká mu odchylka, tj. rozdíl mezi jím nakoupeným, dovezeným nebo
vytěženým plynem a plynem, který tento subjekt zúčtování v daný plynárenský den skutečně
spotřeboval, prodal, vyvezl nebo vtlačil do zásobníků.
Vypořádání a zúčtování odchylek subjektů zúčtování působících na trhu s plynem provádí
operátor trhu, kdy pro stanovení odchylek a jejich vypořádání platí požadavek na vyrovnanost
nabídky (dodávky) a poptávky (odběru) plynu za určité časové období. Obchodníci se rozdělují
na subjekty zúčtování, které mají právo nominovat přepravu, distribuci a uskladnění, mohou
obchodovat na krátkodobých trzích, uzavírat bilaterální kontrakty s ostatními subjekty
zúčtování a dodávat plyn zákazníkům a dodavatele, kteří nemohou samostatně obchodovat
na velkoobchodním trhu a mohou pouze dodávat plyn zákazníkům - pro výkon této činnosti
musí přenést odpovědnost za odchylku na odběrných místech zákazníků na některý subjekt
zúčtování.
Na rozdíl od elektroenergetiky, kde je nutnost vyrovnávat odchylky v reálném čase, aby byla
evropská synchronní elektrizační soustava v každém okamžiku v rovnováze, mohou subjekty
zúčtování na trhu s plynem využívat přirozenou vlastnost plynárenské soustavy, kterou je
změna akumulace nemající vliv na bezproblémové a bezpečné provozování plynárenské
soustavy - tj. flexibilitu prostřednictvím akumulace. Díky ní je možná oscilace obchodní pozice
(bilančního účtu odchylek) subjektů zúčtování v rámci stanovené výše flexibility tak, že pokud
nejsou překročeny tyto meze, nejsou generovány dodatečné náklady na vyrovnávání vzniklých
odchylek. Flexibilita je poskytována zdarma a je registrována v systému operátora trhu
prakticky jen těm subjektům zúčtování, které převzaly odpovědnost za odchylku v odběrných
místech zákazníků, a to ve výši odvozené od velikosti rezervovaných kapacit zákazníků.
Na trhu s plynem působí jednotliví účastníci trhu, z nichž většina potřebuje k výkonu své
činnosti odpovídající licenci. Současný EZ rozeznává následující účastníky trhu s plynem:
●

výrobce plynu;

●

provozovatele přepravní soustavy;

●

provozovatele distribuční soustavy;

●

provozovatele zásobníků plynu;

●

operátora trhu;

●

obchodníky s plynem;

●

Zákazníky.

●

Vazby mezi jednotlivými účastníky trhu v rámci současného modelu trhu s plynem lze
ilustrovat na následujícím schématickém obrázku č. 4.
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Obr. č. 4: Současný model trhu s plynem

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

Případné krizové situace na trhu s plynem jsou prioritně řešeny prostřednictvím tržních
opatření, pokud by však nebyla účinná, dochází k vyhlašování stavů nouze či jejich
předcházení při naplnění zákonem stanovených situacích, jimiž jsou živelné událostí, opatření
státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárie na
zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, nevyrovnaná bilance
plynárenské soustavy nebo její části, teroristický čin, ohrožení fyzické bezpečnosti nebo
ochrany osob, pokud uvedené situace způsobují významný a náhlý nedostatek plynu nebo
ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém
území státu, vymezeném území nebo jeho části. Stav nouze může rovněž nastat, poskytne-li
Česká republika v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze
dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Stav nouze
i jeho předcházení vyhlašuje pro celé území státu provozovatel přepravní soustavy a pro
vymezené území nebo jeho část provozovatel distribuční soustavy. Při stavu nouze a při
předcházení stavu nouze jsou všichni účastníci trhu s plynem povinni podřídit se omezení
spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu a právo na náhradu škody je vyloučeno.

199 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

A.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současné nastavení pravidel na trhu s plynem umožňuje spolehlivé provozování plynárenské
infrastruktury a zapojení stávajících subjektů působících na trhu za transparentních podmínek.
Z uvedeného důvodu tak nevyvstaly zásadní požadavky na změnu jeho fungování oproti
dosavadnímu stavu Postavení účastníků trhu, rozsah jejich práv a povinností bude tedy
v zásadě v novém energetickém zákoně zachován v rozsahu současné právní úpravy.
Zároveň trh s plynem neprochází tak zásadní proměnou, jako je tomu v případě trhu
s elektřinou, kde již byla pro podporu zapojení decentrálních a obnovitelných zdrojů vydána
příslušná legislativa EU (Zimní balíček) s detailními požadavky a povinností transpozice do
českého právního řádu. V plynárenství doposud čtvrtý plynárenský balíček vydán nebyl, i když
je jeho vydání v budoucnu očekáváno buď v podobě samostatného plynárenského balíčku,
nebo budou požadavky na zahrnutí nízkoemisních a zelených plynů do trhu s plynem
začleněny do aktualizací stávající legislativy k podpoře obnovitelných zdrojů a energetické
účinnosti. Pokud by uvedené úpravy byly vydány v blízké budoucnosti, budou zohledněny
a promítnuty již do NEZ v rámci zpracovávání jeho paragrafového znění nebo v rámci dalších
novel, podle toho, kdy budou známy detaily evropských požadavků.

A.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

I přes dosavadní neexistenci čtvrtého plynárenského balíčku se již nyní do plynárenství
postupně promítají dopady klimaticko - energetické politiky EU, které je možné promítnout do
navrhované nové právní úpravy. Je to dáno především tím, že evropské a následně české
klimaticko - energetické cíle budou zprostředkovaně zajištěny skrze závazné cíle v sektorech
konečného užití zemního plynu ((viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001
ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblastech
dopravy a teplárenství), což povede k rozvoji nízkoemisních a obnovitelných plynů. Zároveň
lze na základě předpokládaného vývoje v sektoru elektroenergetiky a těsnějšího propojení
obou sektorů formou sector couplingu předpokládat, že trendy a vývoj v jednom sektoru ovlivní
sektor druhý. Prakticky se tak dá očekávat, že změny v sektoru elektroenergetiky budou
iniciátorem budoucích změn v sektoru plynárenství.
První postupnou změnou, na kterou se plynárenství musí připravit, je postupná decentralizace
související s rozvojem nových výroben bioplynu a biometanu, i když její míra bude menší než
v případě elektroenergetiky. Výhodou pro trh s plynem i samotné řízení plynárenské soustavy
je, že tyto nové decentrální zdroje jsou předvídatelné a relativně dobře řiditelné.
Další změnou, na kterou se musí trh s plynem - a také energetická legislativa - připravit, je
výskyt různých druhů plynu v plynárenské infrastruktuře - směs metanu s vodíkem a vodík;
včetně možnosti vzniku paralelních plynárenských infrastruktur. V tuto chvíli se
nepředpokládá, že by se nově vzniklé decentralizované ostrovní provozy (zejména
obnovitelných plynů) měly stát součástí integrovaného trhu s plynem.
Do budoucna se očekává v souvislosti s rozvojem decentrální výroby a výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie v elektroenergetice a potřebou sezónní akumulace (nad rámec
klasických přečerpávacích vodních elektráren) rozvoj nové služby přeměny energie, která by
mohla vést k propojování jednotlivých odvětví energetiky (elektroenergetiky, plynárenství
i teplárenství). Tato služba je dosud v iniciační fázi testování, přičemž se očekává, že
200 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

nastavení práv a povinností související s touto službou budou do NEZ doplněny po detailnější
analýze této služby s ohledem na výsledky testování (pilotních projektů).
Je potřeba, aby budoucí nastavení pravidel trhu s plynem zaručovalo pro všechny účastníky
trhu nediskriminační a transparentní podmínky pro přístup a účast na trhu s plynem.
Pokud se jedná o stavy nouze a jejich předcházení, není nutné měnit ani důvody jejich
vyhlašování, ani subjekty, které je vyhlašují. Oproti současně platné právní úpravě dojde
pouze k rozpracování práv a povinností státu a účastníků trhu při poskytnutí či přijetí
mezinárodní pomoci v plynárenství, což je však již obsahem v současné době Poslaneckou
sněmovnou projednávané novely energetického zákona.
Zároveň rozvoj nových výroben (především nízkoemisních a obnovitelných plynů) a služby
přeměny energie nebude možný bez odpovídajícího nastavení tarifní struktury.
Pro zajištění možnosti integrace nových druhů plynů do existujícího trhu s plynem bude
potřeba rozšířit definici plynu, přičemž ta musí být dostatečně obecná a zaměřena na jeho
nezbytné kvalitativní prvky z hlediska bezpečného a spolehlivého provozování soustav
a ochrany konečných zákazníků, aniž by šlo o taxativní výčet plynů. Jinak nebude možné
dostatečně rychle a flexibilně reagovat na budoucí vývoj v oblasti decentralizované
a nízkoemisní energetiky. Definice plynu v nové právní úpravě by se tak měla odkazovat
pouze na chemické látky či sloučeniny, nikoli na způsob jejich získávání, jelikož z hlediska
technické připravenosti a bezpečnosti provozu plynárenské soustavy není původ plynu
podstatný. Bližší určení požadavků na složení a kvalitu plynu bude předmětem prováděcí
legislativy a technické specifikace v řádech provozovatelů plynárenské infrastruktury (viz
kapitola 2.3 G).
Součástí NEZ by měla také být definice ostatních plynů, kterými jsou například degazační či
koksárenské plyny a bioplyny, které neodpovídají svojí kvalitou plynu v plynárenské soustavě,
či vodík v čistě vodíkových soustavách nebo také metan v oddělených soustavách v ostrovním
provozu nepropojených s plynárenskou soustavou, tj. zásobovaných například skrze
zkapalněný zemní plyn (dále jen „LNG“). Ostatní plyny nejsou předmětem trhu s plynem, ale
vztahují se na ně požadavky na bezpečnost provozu, zpracování podkladů pro plynárenské
bilance apod.
Subjektem, který bude moci na trh s plynem v budoucnosti s ohledem na stávající legislativu
EU vstupovat, budou energetická společenství (viz kapitola 2.1 E).
Následující schematický obrázek č. 5 znázorňuje očekávaný dopad výskytu nových činností
a subjektů v rámci budoucího modelu trhu s plynem.
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Obr. č. 5: Budoucí model trhu s plynem

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

A.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny základní požadavky a principy nové právní úpravy pro
budoucí model trhu s plynem, které by měly být promítnuty do nové právní úpravy při přípravě
paragrafového znění NEZ:


zajištění transparentních podmínek a nediskriminačního přístupu ke všem subjektům
působícím na trhu s plynem;



všechny subjekty budou mít povinnost plně respektovat a plnit podmínky trhu s plynem;



veškeré toky plynu budou evidovány a zavedeny do systému zúčtování odchylek;



v případě využití sítí budou síťové poplatky hrazeny spravedlivě a nediskriminačně;



bude nutné zajistit soulad mezi navrhovaným modelem trhu s plynem a tarifní
strukturou;



bude jednoznačně stanoveno na jakém základě, kdo, co a komu platí;



bude požadováno finanční jištění obchodníků za regulované platby u provozovatele
distribuční soustavy a finanční jištění dle podmínek trhu pro všechny subjekty
vystupující na trhu;
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bude zřízena databáze zařízení schopných dodávat plyn do soustavy a jednotné
aplikační rozhraní;



dojde ke stanovení jednoznačných požadavků na vlastnosti dat (všechna data musí
být měřitelná, kontrolovatelná, s jasnou definicí subjektů a oprávnění s daty nakládat,
kdo, kam, kdo, komu);



budou stanovena jednoznačná oprávnění pro jednotlivé subjekty na přístupy k datům
a informacím v nich obsažených (chráněná informace, požadavky GDPR);



budou zachována pravidla unbundlingu dle směrnice 2009/73;



budou zachovány důvody a způsob vyhlašování stavů nouze a jejich předcházení,
stejně jako subjekty, které je vyhlašují a ukončují;



bude zajištěna adaptace zákona na přímo účinné nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1938 a to včetně mezinárodní pomoci v plynárenství (Solidarity);



zajišťování bezpečnostního standardu dodávek
a bezpečnostního standardu infrastruktury n-1.

pro

chráněné

zákazníky
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B.

Výroba plynu

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti výroba plynu. Změny v právní úpravě výroby plynu nebudou oproti
současnému stavu zásadní. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ souvisí zejména s navrhovaným
modelem trhu s elektřinou.

B.1.

Popis současného stavu

Výroba plynu v § 57 stávajícího EZ definuje práva a povinnosti výrobce plynu v návaznosti na
připojení a provozování těžebních plynovodů. Výroba plynu je podle současného EZ
licencovanou činností.

B.2.

Vyhodnocení současného stavu

Ve vztahu k obnovitelným plynům je současné znění EZ vyhovující, tzn., neomezuje rozvoj
obnovitelných plynů. Zásadní je pro výrobu plynu jeho definice, která v NEZ bude upravena
(viz kapitola 2.3 G).
Činnost výroby plynu je podle současného EZ samostatným druhem podnikání
v energetických odvětvích. Zákon přitom nerozlišuje mezi výrobou plynu, těžbou a následnou
úpravou existujícího zemního plynu (nerostných surovin) na straně jedné, a výrobou plynu,
kdy plyn vzniká jako vedlejší produkt při jiných činnostech (koksárenský, degazační,
generátorový plyn) nebo přeměnou z jiné formy energie (bioplyn, biometan apod.) na straně
druhé. Výroba plynu, kromě bagatelní produkce, je licencovanou činností.
Výroba biometanu by měla být podmíněna držením licence na dodávku do soustavy. Jakýkoliv
zdroj plynu, který je předáván do plynárenské soustavy nebo odběrného plynového zařízení
zákazníka přímo připojenému k výrobně plynu by měl být držitelem licence na dodávku do
soustavy.
Výrobci musí dále splnit podmínky na kvalitu plynu stanovené provozovatelem příslušné
soustavy nebo ostrovního provozu.

B.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Budou upraveny práva a povinnosti výrobce plynu, zejména co se týče splnění podmínek na
kvalitu plynu, přičemž budou rozlišovány práva a povinnosti výrobce plynu připojeného
k plynárenské soustavě ČR a výrobce plynu připojeného k jiné tuzemské soustavě, než
plynárenské soustavě ČR. S tím také souvisí nezbytnost úpravy prováděcího právního
předpisu, kterým se stanoví podmínky na kvalitu plynu dodávaného do plynárenské soustavy
ČR. Vedle toho pak výrobce plynu připojený k jiné než plynárenské soustavě ČR musí splňovat
podmínky na kvalitu plynu stanovené provozovatelem příslušné soustavy, k níž je výrobna
plynu připojena.
Požadavky na další právní úpravu postavení výrobce biometanu by měly být provedeny
především v prováděcích právních předpisech, kdy NEZ bude obsahovat zmocňovací
ustanovení k jejich vydání.
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Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

B.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


výrobcem plynu je fyzická nebo právnická osoba vyrábějící plyn;



výrobnou plynu je zařízení na výrobu nebo těžbu plynu nebo terminál zkapalněného
zemního plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných zařízení, kde
uskutečňuje svoji činnost výrobce plynu.

Práva výrobce plynu připojeného k plynárenské soustavě


zřídit a provozovat těžební plynovody;



právo na připojení a přístup výrobny plynu nebo těžebního plynovodu k přepravní nebo
distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo
k zásobníku plynu;



prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním subjektům na trhu
s plynem a do jiných států;



omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném
rozsahu ve stanovených případech;



právo na informace od ostatních subjektů na trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých
povinností;



omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při neoprávněném
odběru plynu.

Povinnosti výrobce plynu připojeného k plynárenské soustavě


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



výrobce plynu připojený k plynárenské soustavě ČR musí splňovat podmínky na kvalitu
plynu stanovené prováděcím právním předpisem;



řídit se pravidly provozování přenosové soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;



obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu
omezení nebo přerušení;



uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo
provozovateli zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu stanovený podíl na
oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě
nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k zásobníku plynu;
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zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu
a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu;



poskytovat jinému výrobci plynu nebo provozovateli zásobníku plynu, provozovateli
přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny,
informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti;



zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem, včetně
jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu
a účastníkům trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním plynovodem;



vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji
a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na dodávku do soustavy havarijní plány
výroben plynu, zaslat je MPO a v případě změn je aktualizovat;



zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby
plynu;



vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů;



vést samostatné účty za výrobu plynu;



připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity;



předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze smluv
o dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu; Za
tímto účelem je povinen uzavřít smluvní vztah na přístup do systému operátora trhu;



po udělení licence na dodávku do soustavy se zaregistrovat u operátora trhu,
zaregistrováním se výrobce plynu stává registrovaným účastníkem trhu;



poskytovat provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
nebo provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli výrobny plynu, ke které je
výrobna plynu připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přepravní soustavy,
distribuční soustavy nebo zásobníku plynu a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění
jejich povinností, zejména hodnoty nezbytné pro vyúčtování plateb za služby operátora
trhu;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě plynu a
o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu podklady pro
zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě plynu a o způsobu zabezpečení
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu;



každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy
za účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a provozovateli
distribuční soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity výroby plynu, a to na období
nejméně deseti let;
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C.

Přeprava plynu

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti přeprava plynu. Změny v právní úpravě přepravy plynu nebudou oproti
současnému stavu zásadní.

C.1.

Popis současného stavu

Přeprava není v EZ jako taková definována; definována je služba přepravy plynu, kterou je
zajišťování přepravy plynu přepravní soustavou, včetně činností souvisejících se
zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přepravní soustavy.
EZ dále definuje přepravní soustavu jako vzájemně propojený soubor vysokotlakých
plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému
řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky
a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém
zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu.
Přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Ve veřejném zájmu je
realizována i samotná přeprava plynu.
Tak jako u všech ostatních činností lze podle současné právní úpravy činnost přepravy plynu
provádět pouze na základě licence udělené ERÚ na dobu neurčitou. Stejně jako u přenosu
elektřina a u činnosti operátora trhu je licence udělována jako výlučná pro celé území ČR.
Přeprava plynu je pojímána jako přirozeně monopolní činnost, z tohoto pohledu je silně
regulována a je provozována za regulované ceny.
S ohledem na liberalizaci trhu s plynem má provozovatel přepravní soustavy povinnost
disponovat certifikátem nezávislosti, který mu vydá za splnění zákonem stanovených
podmínek ERÚ. Z této povinnost lze dovodit základní formální požadavky na provozovatele
přepravní soustavy, kterými je oddělení provozovatele přepravní soustavy ve formě
nezávislého provozovatele přepravní soustavy (tzv. ITO „independent transmission operator“)
nebo vlastnické oddělení.

C.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současnou právní úpravu lze vyhodnotit pozitivně. Do budoucna je ovšem zapotřebí vytvořit
právní rámec, který bude dostatečně flexibilní a připraven na očekávané změny legislativy EU
v plynárenství. Ty budou spojeny zejména s klimatickými cíli EU a z nich vyplývajícího nárůstu
podílu obnovitelných a nízkoemisních plynů na trhu s plynem v EU i ČR. Již v současnosti mají
provozovatelé přepravních soustav stanovenou celou řadu práv a povinností v přímo účinné
legislativě EU (např. Nařízení 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním
soustavám či Nařízení 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur
přepravních sazeb pro zemní plyn) a proto není žádoucí stejnou materii duplicitně upravovat
ve vnitrostátní legislativě.

C.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Přepravou plynu může být do budoucna myšlena nejen přeprava zemního plynu, ale i nových
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druhů plynů jako například biometanu, vodíku, směsi vodíku s metanem (zemním plynem),
syntetického metanu a dalších, které však budou tvořit pouze marginální část z celkového
objemu plynu přepravovaného přepravní soustavou. Vzhledem ke stanoveným klimatickoenergetickým cílům ČR a EU lze očekávat, že nové druhy plynů budou v budoucnu v různé
míře nahrazovat zemní plyn a tím snižovat emise CO2. Nové druhy plynů mají potenciál
významně přispět k úspěšné a nákladově efektivní realizaci energetického přechodu
a k udržení stability nového hybridního energetického systému díky sector-couplingu, tedy
propojování
jednotlivých
energetických
odvětví
(elektroenergetika,
plynárenství
a teplárenství).
S ohledem na nejasnosti, panující v současnosti v relaci k dekarbonizační agendě na úrovni
EU a na paralelní vývoj nových technologií lze mít za to, že pravidla, podle kterých bude
provozovatel přepravní soustavy v budoucnu vykonávat své aktivity a prostřednictvím kterých
bude přispívat k dekarbonizačnímu procesu, by nemusela být v počáteční fázi jejich aplikace
příliš rigidní. Budoucí nastavení však musí vycházet z platné legislativy EU. Lze očekávat, že
primárně bude provoz těchto technologií ponechán tržnímu působení a pravidla pro provoz a
vlastnění těchto zařízení budou pravděpodobně obdobná, jako je v případě provozu zařízení
pro ukládání energie upraveném v Zimním balíčku. V kontextu této, v tuto chvíli nejasné právní
úpravy, bude na úrovni NEZ zvážena také úprava tzv. pilotních projektů, která za stanovených
podmínek umožní testovat nové technologie.
Provozovatel přepravní soustavy by ve výše uvedeném kontextu neměl být omezen
v provozování zařízení na konverzi fosilních plynů (zemní plyn) na nízkoemisní
(dekarbonizované) plyny, například díky vlastnictví a provozu konverzních zařízení
používajících technologii parní reformace zemního plynu (SMR, Steam methane reforming)
nebo pyrolýzu zemního plynu v kombinaci s technologiemi zachycování, či využívání uhlíku
(carbon capture and storage, nebo carbon capture and utilization). Veškeré s tím spojené
činnosti však musí být evidovány a účtovány odděleně od poskytování služby přepravy, která
je z důvodu přirozeného monopolu regulována.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

C.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


přepravou plynu se rozumí přeprava propojenou soustavou za účelem dopravy plynu
zákazníkům, provozovatelům distribučních soustav nebo provozovatelům zásobníků
plynu, která však nezahrnuje dodávky samotné;



provozovatelem přepravní soustavy se rozumí osoba, která zodpovídá za provoz,
údržbu a v případě potřeby za rozvoj přepravní soustavy v dané oblasti a případně její
propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy
uspokojovat přiměřenou poptávku po přepravě plynu;



přepravní soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů
a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí
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a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní
techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí.
Práva provozovatele přepravní soustavy


přístup do zásobníků plynu za zákonem stanovených podmínek pro zajištění
rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím
plynu vystupujícím z plynárenské soustavy;



na informace od ostatních subjektů na trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých
povinností;



zřizovat a provozovat vlastní síť elektronických komunikací k řízení, měření,
zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací
pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů;



zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení;



při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro
něž přepravuje plyn;



ve stanovených případech omezit nebo přerušit přepravu plynu;



nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní
spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím
a vystupujícím z plynárenské soustavy;



v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy budou dále stanovena pravidla a
podmínky provozu zařízení na přeměnu fosilních plynů (zemní plyn) na nízkoemisní
(dekarbonizované) plyny;



v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy budou dále stanovena pravidla pro
provozování činnosti a poskytování služeb podporujících sector-coupling.

Povinnosti provozovatele přepravní soustavy


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



zajišťovat bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj
přepravní soustavy;



poskytovat službu přepravy plynu na základě uzavřených smluv;



připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
stanovené provozovatelem přepravní soustavy a stanovit mu termín připojení;



poskytnout službu přepravy plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky
přístupu třetích stran k přepravní soustavě s výjimkou prokazatelného nedostatku
volné kapacity pro službu přepravy plynu nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého
provozu přepravní soustavy;
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za stanovených podmínek zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení
a přístup třetích stran k přepravní soustavě;



zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým poskytuje službu přepravy plynu,
naměřené a vyhodnocené údaje;



poskytovat provozovatelům distribučních soustav a zásobníků plynu, se kterými je jeho
soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti
soustav;



dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat ERÚ úroveň kvality
dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup;



zpracovávat a předávat ERÚ údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu
plynu;



poskytovat a aktualizovat operátorovi trhu údaje potřebné pro identifikaci zákazníka v
předávacích a odběrných místech;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě plynu a
o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu podklady pro
zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě plynu a o způsobu zabezpečení
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu;



vést samostatné účty za službu přepravy plynu, a to pro účely regulace;



vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci přepravní soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu;



každoročně upřesňovat havarijní plán přepravní soustavy;



oznamovat v dostatečném předstihu subjektům na trhu, jejichž plynárenská zařízení
jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro
přepravu plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity;



zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení přepravní
soustavy;



zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu;



vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů;



řídit plynárenskou soustavu ČR za stavu nouze;



zajišťovat ochranu chráněných informací;



každoročně zpracovávat desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy ve stanoveném
rozsahu a po jeho schválení jej zveřejňovat;
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zpracovávat a předkládat ERÚ ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy,
zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem
provozovatele přepravní soustavy;



vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a zásobníků plynu
havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat
ministerstvu;



zpracovávat a předávat MPO a ERÚ jednou ročně, nejpozději do 1. března
následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní
soustavy;



budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s plánem rozvoje přepravní
soustavy a zajišťovat standard infrastruktury;



budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s plánem rozvoje přepravní
soustavy a zajišťovat bezpečnostní standard infrastruktury stanovený přímo účinným
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu; spolupracovat s jinými
provozovateli přepravních soustav na regionální úrovni zahrnující dva nebo více
členských států za účelem přidělování přepravních kapacit a výměny informací
týkajících se bezpečnosti provozování přepravní soustavy;



nabízet odděleně vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních bodech do
přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy;



účtovat odděleně platby za vstupní a výstupní kapacitu na jednotlivých vstupních
bodech do přepravní soustavy a výstupních bodech z přepravní soustavy;



upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav
nouze a zasílat je ministerstvu;



hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem a
předávat další nezbytné informace pro plnění jeho povinností;



přispívat k bezpečnosti dodávek prostřednictvím přiměřené přepravní kapacity
a prostřednictvím spolehlivosti soustavy;



předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení do databáze zařízení;



registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.
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D.

Distribuce plynu

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti distribuce plynu. Změny v právní úpravě distribuce plynu nebudou
oproti současnému stavu zásadní. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ souvisí zejména
s navrhovaným modelem trhu s plynem.

D.1.

Popis současného stavu

Distribuce plynu, ač není ve stávajícím znění EZ přímo definována, je činnost vymezená
souborem práv a povinností subjektu, který je držitelem licence na distribuci plynu vydávané
ERÚ. Distribuce plynu je v rámci stávajícího znění EZ uváděna jako jeden z taxativně
vymezených předmětů podnikání v energetických odvětvích. Distribuce plynu je
uskutečňována ve veřejném zájmu.
Licence na distribuci plynu je udělována na dobu neurčitou. Žadatel o licenci na distribuci plynu
musí dle stávajícího znění EZ splnit finanční, odborné a technické předpoklady pro výkon
licencované činnosti. Jednou z podmínek pro získání licence je doložení vlastnického nebo
užívacího práva k souboru zařízení, která mají sloužit k výkonu licencované činnosti. Činnost
distribuce plynu je tedy přímo spjata s provozováním souboru energetických zařízení.
Nezbytnost této infrastruktury předjímá provozovatele distribuční soustavy jakožto
provozovatele infrastruktury, bez níž není možná doprava plynu. V rozhodnutí o udělení
licence je mj. obsaženo vymezené území, na kterém provozovatel distribuční soustavy
provozuje distribuční soustavu a rovněž i energetická zařízení, jejichž prostřednictvím
provozuje distribuční soustavu.
Soubor plynárenských zařízení sloužících k výkonu činnosti distribuce plynu držitelem licence
je v EZ definován jako distribuční soustava. Součástí definice distribuční soustavy je zakotvení
veřejného zájmu na zřizování a provozování distribuční soustavy. Projevem zakotvení
veřejného zájmu není jen možnost vyvlastnění práv k cizímu pozemku za účelem zřizování
zařízení distribuční soustavy, ale i některá další veřejnoprávní oprávnění provozovatele
distribuční soustavy související s veřejným zájmem na bezpečném a spolehlivém provozu
distribuční soustavy (např. možnost vstupu a vjezdu na cizí pozemky, odstraňování
a oklešťování stromoví a jiných porostů apod.).
Držitelé licence na distribuci plynu (provozovatelé distribučních soustav) jsou dle současné
právní úpravy účastníky trhu s plynem. S dalšími účastníky trhu, jejichž okruh je v EZ taxativně
vymezen, vstupují do právních vztahů a poskytují jim služby, které jsou definovány v EZ.
Neexistuje jednoznačný výčet činností, které lze podřadit pod pojem provozování distribuční
soustavy. Okruh činností, jež je nutné vnímat jako provozování distribuční soustavy, zahrnuje
vlastní distribuci plynu (tedy faktickou dopravu plynu), poskytování služby distribuční soustavy
a dále veškeré činnosti vyplývající z vymezení práv a povinností provozovatele distribuční
soustavy v EZ.
EZ ukládá provozovateli distribuční soustavy povinnost připojit k distribuční soustavě zařízení
(odběrné plynové zařízení, výrobna plynu, distribuční soustava, zásobník plynu) žadatele,
pokud splňuje podmínky připojení. Podmínky pro připojení jednotlivých typů zařízení stanoví
prováděcí právní předpis.
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EZ stanovuje provozovateli distribuční soustavy práva a povinnosti spojené s měřením
dodávek plynu a předávek plynu mezi provozovateli plynárenské infrastruktury. Zákonná
úprava v EZ obsahuje základní právní rámec definující zejména podmínky instalace měřicích
zařízení na odběrných a předávacích místech, ověřování správnosti údajů a odpovědnosti za
naměřené údaje. Konkretizaci práv a povinností v této oblasti obsahuje prováděcí právní
předpis.
Jelikož je činnost provozovatele distribuční soustavy svázána s výhradním právem provozovat
zařízení distribuční soustavy, mají provozovatelé distribučních soustav postavení přirozených
monopolů a ceny za služby poskytované ostatním účastníkům trhu s plynem jsou regulovány.
Regulaci cen za služby distribuční soustavy lze předpokládat i v budoucí právní úpravě.
Je-li provozovatel distribuční soustavy součástí vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, musí být z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na
činnostech, které se netýkají distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Smyslem
unbundlingu na úrovni distribuce plynu, tj. oddělení provozování distribuční soustavy od
činnosti výroby plynu, obchodu s plynem a elektřinou, je zajištění nediskriminačního přístupu
k distribuční soustavě. Zajištění nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě je jedním
z požadavků liberalizace trhu s plynem. Jedná se o kritérium dlouhodobé, již recitál 24
preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne 22. června 1998
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním uvádí, aniž by bylo stanoveno jakékoliv
omezení ohledně technických předpisů, že se provozovatel soustavy musí chovat objektivním,
průhledným a nediskriminačním způsobem. Pravidla unbundlingu provozovatele distribuční
soustavy jsou upraveny ve formě požadavků zakotvených v EZ.

D.2.

Vyhodnocení současného stavu

Stávající znění EZ nezohledňuje významné rozdíly v charakteristice jednotlivých distribučních
soustav. Všichni provozovatelé distribuční soustavy mají až na několik výjimek stanovena
stejná práva a povinnosti, aniž by bylo rozlišováno, zda se jedná o regionální nebo lokální
distribuční soustavu. Tato skutečnost je nesystematická, jelikož při provozování jednotlivých
soustav existují rozdíly, které odůvodňuji potřebu odlišného stanovení práv a povinností dle
charakteristiky distribuční soustavy.
Jednu z největších výzev pro provozovatelé distribučních soustavy představuje řada
strukturálních změn v provozování distribuční soustavy pramenící zejména z technologického
pokroku a nových požadavků legislativy EU reagujících na klimaticko - energetické cíle EU.
Jde zejména o inovaci a připravenost plynárenské infrastruktury s cílem podpořit
dekarbonizaci a rozvoj využívání nových zdrojů, jako je vodík, biometan, syntetický metan
a další druhy plynů, umožnit jejich uplatnění v plynárenské soustavě, přičemž stěžejním bude
zachování hlavního účelu provozování distribuční soustavy, kterým jsou bezpečné
a spolehlivé dodávky plynu zákazníkům.
Požadavky na unbundling, které se týkají provozovatelů distribučních soustav, k nimž je
připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků, bude vhodné uvést do souladu se
směrnicí 2009/73, která hovoří o 100 000 odběrných míst zákazníků.
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D.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Hlavním úkolem a cílem NEZ v oblasti distribuce plynu je vytvořit nový flexibilní rámec, který
vytvoří jasné právní prostředí pro obnovu a udržitelný rozvoj distribuční soustavy s důrazem
na schopnost soustavy vytvořit v budoucnu předpoklady pro nové technologie související
s dekarbonizací a rozvojem využívání nových zdrojů.
NEZ by tak měl nově upravovat definici distribuční soustavy, která bude vycházet ze současné
definice se zohledněním plně integrovaných komponentů soustavy. Distribuce plynu bude
možná pouze prostřednictvím zařízení k tomu určených, splňujících podmínky stanovené
právními předpisy a technickými normami.
V NEZ budou upraveny dva typy distribučních soustav, a to regionální distribuční soustava
a lokální distribuční soustava:


regionální distribuční soustava je distribuční soustava, která je přímo připojená
k přepravní soustavě;



lokální distribuční soustava, je distribuční soustava, která je připojena k plynárenské
soustavě, ale není přímo připojena k přepravní soustavě. Lokální distribuční soustava
je provozována na území, které je zpravidla vymezeno pro některou z regionálních
soustav.

Jelikož některé povinnosti provozovatele distribuční soustavy se v případě provozovatelů
lokálních distribučních soustav jeví jako nepřiměřené nebo nadbytečné, navrhuje se rozčlenit
a specifikovat okruh práv a povinností provozovatelů distribučních soustav v závislosti na tom,
zda se jedná o regionální či lokální distribuční soustavu. Provozovatele lokálních distribučních
soustav by neměly tížit zejména některé povinnosti administrativně - technického charakteru.
Vedle posouzení povinností se jako vhodné jeví zvážit případné odlišnosti v oblasti práv těchto
provozovatelů.
Dle stávajícího EZ pro účely náhradního zásobování v případě odstraňování poruch, havárií,
provádění oprav nebo uvádění do provozu nových plynárenských zařízení, nakoupí
provozovatel distribuční soustavy plyn ať již ve formě stlačeného zemního plynu (CNG)
z příslušné plnicí stanice nebo LNG a dodá ho do soustavy. Toto fakticky odebrané množství
plynu se neobjeví v celkové bilanci ani v zúčtování odchylek, takže příslušný provozovatel si
tím sníží objem plynu v oblasti ztrát. S ohledem na stále častější používání této technologie je
uvedený způsob neudržitelný, jelikož v budoucnu významně zkreslí výši reálných ztrát.
S tím souvisí i v budoucnu očekávaný přechod soustav zásobování tepelnou energií z uhlí na
zemní plyn a navazující potřeba posílit kapacitu v některých místech distribuční plynárenské
soustav (např. ve špičce nebo na přechodnou dobu), přičemž jako nejefektivnější se jeví právě
náhradní zásobování např. prostřednictvím LNG zásobníku. Vedle toho lze ve specifických
případech v důsledku odpojení od regionální distribuční soustavy očekávat i vznik izolované
distribuční soustavy. Jde o případy, kdy se obnova původního plynovodu jeví z pohledu
regulace jako ekonomicky nevýhodná s negativním dopadem pro všechny zákazníky (jde
zejména o lokality vzdálené i více než 10 km, obnova plynovodu by mohla přesáhnout i 100
mil. Kč). Jako efektivnější se proto jeví zásobování této izolované soustavy jinak než
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prostřednictvím vzájemně propojeného souboru plynovodů, který tvoří distribuční soustavu,
např. prostřednictvím zásobníku LNG.
Řešením výše uvedených situací je za předem jednoznačně stanovených podmínek rozšíření
současného práva provozovatele distribuční soustavy nakupovat plyn pro vlastní spotřebu
a ztráty o nakupování plynu pro účely náhradního zásobování (v případě poruch, havárií,
provádění oprav apod.), posílení distribuční kapacity zařízení a zásobování izolovaných
soustav vzniklých oddělením od regionální distribuční soustavy (zejména formou dodávek
stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu) nebo zásobovaných ze zahraničí (zejména
nákupem plynu v zahraničí). Oddělení části distribučního zařízení od regionální distribuční
soustavy bude ovšem podmíněno souhlasnými stanovisky ERÚ a ministerstva, stejně jako
možná následná změna vlastnictví tohoto odděleného distribučního zařízení.
Pro právní unbundling se u všech soustav předpokládá hranice 100 000 zákazníků, tedy
v případě distribuční soustavy s více než 100 000 zákazníky vyloučení možnosti souběžného
držení licence na dodávku do soustavy (pokrývající činnosti výroby plynu) a licence na
obchodní činnosti.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

D.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění:
Definice


definice distribuční soustavy bude vycházet za stávajícího znění definice v EZ, přičemž
se navrhuje rozšířit definici distribuční soustavy o zásobník LNG, na který by se
nahlíželo jako na technologickou součást distribuční soustavy;



regionální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která je přímo
připojená k přepravní soustavě;



lokální distribuční soustavou se rozumí distribuční soustava, která není přímo připojena
k přepravní soustavě;



distribucí plynu se rozumí přeprava plynu distribuční soustavou za účelem jeho
dodávek zákazníkům, která však nezahrnuje dodávky samotné.

Práva provozovatele regionální distribuční soustavy


připojit se k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny
podmínky připojení;



právo na informace od ostatních subjektů na trhu s plynem nezbytné pro plnění svých
povinností;



právo na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a zásobníků plynu za
podmínek stanovených tímto zákonem a pro zajištění rovnováhy mezi množstvím
plynu vstupujícího do distribuční soustavy a množstvím plynu vystupujícího
z distribuční soustavy;
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zřizovat a provozovat vlastní síť elektronických komunikací k řízení, měření,
zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro
činnosti výpočetní techniky a informačních systémů;



zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení;



při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž
provádí distribuci plynu;



za stanovených podmínek omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu;



uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života;



odstoupit od smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené s obchodníkem
s plynem v případě, že obchodník s plynem neplní platební povinnosti nebo nesplňuje
podmínky finančního zajištění;



za stanovených podmínek nakupovat plyn pro vlastní spotřebu a ztráty a nakupovat
plyn pro účely náhradního zásobování lokalit (v případě poruch, havárií, provádění
oprav apod.), posílení distribuční kapacity zařízení a zásobování ostrovních provozů;



v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy budou dále stanovena pravidla pro
provozování činností a poskytování služeb podporujících sector-coupling.

Povinnosti provozovatele regionální distribuční soustavy


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční
soustavy na území vymezeném licencí;



poskytnout službu distribuční soustavy;



uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční
soustavě;



připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje stanovené
podmínky, a oznámit termín, kdy bude možné žádosti o připojení k distribuční soustavě
vyhovět;



poskytnout službu distribuční soustavy každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje
podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele distribuční soustavy,
s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo
při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní
soustavy;



registrovat odběrná a předávací místa v systému operátora trhu;
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zajistit neznevýhodňující podmínky pro připojení a přístup třetích stran k distribuční
soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem;



dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat ERÚ dodržování úrovně
kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup;



poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav,
provozovatelům zásobníků plynu a výrobcům plynu informace nezbytné k zajištění
vzájemné provozuschopnosti;



zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat
operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým poskytuje službu distribuční
soustavy, naměřené a vyhodnocené údaje;



zpracovávat a předávat ERÚ údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci
plynu;



vést samostatné účty za službu distribuční soustavy pro účely regulace;



poskytnout službu distribuční soustavy pro provozovatele distribuční soustavy
nepřipojené přímo k přepravní soustavě;



vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci distribuční soustavy,
vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány
distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat;



oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na
snížení distribuční kapacity;



zřídit a provozovat technický dispečink, který zajišťuje dispečerské řízení distribuční
soustavy;



zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování
kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní
soustavy;



poskytovat a aktualizovat operátorovi trhu údaje potřebné pro identifikaci zákazníka v
předávacích a odběrných místech;



poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho
odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance;



vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy;



na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit nebo ukončit
v případě neoprávněného odběru dodávku plynu;



každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to
na období nejméně pěti let;
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na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě;



zajišťovat ochranu chráněných informací včetně zajištění ochrany údajů předávaných
operátorovi trhu;



zpracovávat a předkládat ERÚ ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy,
zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem
provozovatele distribuční soustavy;



zpracovávat a předávat MPO a ERÚ jednou ročně, nejpozději do 1. března
následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční
soustavy;



zaregistrovat se do třiceti dnů od udělení licence na distribuci plynu u operátora trhu;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na distribuci plynu a každý čtvrtý rok
nebo na žádost ministerstva upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních
opatření a plánu pro stav nouze, zasílat je MPO;



každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy
údaje o plánovaném rozvoji kapacity souborů předávacích míst mezi distribuční
a přepravní soustavou v členění potřebném pro zpracování desetiletého plánu rozvoje
přepravní soustavy;



hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem;



zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových
diagramů dodávek, a předávat další nezbytné informace pro plnění jeho povinností;



registrovat všechna odběrná a předávací místa u operátora trhu;



plnit podmínky unbundlingu (platí pro provozovatele distribuční soustavy s více než
100 000 připojenými zákazníky);



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě plynu a
o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu podklady pro
zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě plynu a o způsobu zabezpečení
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu;



předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení do databáze zařízení;



zajišťovat propagaci opatření na zvyšování energetické účinnosti a možnostech jejich
realizace, energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné
ceny energetických služeb.
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E.

Uskladňování plynu

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti uskladňování plynu. Změny v právní úpravě uskladňování plynu
nebudou oproti současnému stavu zásadní. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ souvisí zejména
s navrhovaným modelem trhu s plynem.

E.1.

Popis současného stavu

Současný EZ neobsahuje definici činnosti uskladňování plynu. Aby se materiálně mohlo jednat
o provozovatele zásobníku plynu, musí tento disponovat specifickým technickým zařízením –
zásobníkem plynu, kterým se rozumí podzemní nebo nadzemní plynové zařízení sloužící
k uskladňování zemního plynu v plynné nebo kapalné formě přímo propojené s plynárenskou
soustavou. Činnost uskladňování plynu, tj. provozovat zásobník plynu, může vykonávat pouze
držitel licence na uskladňování plynu, která se uděluje na dobu neurčitou. Uskladňování plynu
se uskutečňuje ve veřejném zájmu. Právní úprava provozovatele zásobníku plynu vychází
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 715/2009 ze dne 13. července 2009
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č.
1775/2005.
Uskladňování plynu je provozováno na volném trhu se skladovací kapacitou a za tržní cenu.
Jedním z práv provozovatele zásobníku plynu je právo nakupovat a prodávat plyn pro krytí
vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření
a udržování základní náplně zásobníku plynu a prodávat plyn v rozsahu povinností uložených
tímto zákonem; toto není považováno za obchod s plynem. Rovněž provozovatele zásobníku
plynu tíží povinnost prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn
z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do zániku
závazku podle smlouvy o uskladnění plynu. Dále má právo mj. zřizovat a provozovat vlastní
síť elektronických komunikací.

E.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současné znění EZ detailně stanovuje pravidla pro poskytování služeb uskladňování plynu,
přičemž některá z nich neodpovídají požadavkům trhu s plynem na větší flexibilitu a stále
vyšších nároků na činnost uskladňování zejména v souvislosti s chystaným propojováním
jednotlivých energetických odvětví (sector-coupling).

E.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Lze očekávat, že požadavky trhu ze strany obchodníků a zákazníků budou do budoucna
vyžadovat větší flexibilitu a klást stále vyšší nároky na činnost uskladňování. To bude souviset
mimo jiné s užším propojením plynárenského a elektrárenského odvětví a větším důrazem na
skladování energie spíše než akcentování její konkrétní formy, tj. plynu nebo elektřiny. EZ by
měl stanovit obecný rámec, který umožní provozovateli zásobníku plynu inovovat a poskytovat
nové služby uskladňování a reagovat tak na potřeby trhu a zákazníků.
Za účelem zvýšení flexibility a tím i konkurence na trhu se navrhuje uvolnit regulaci
provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k možnosti pro zavádění inovativních produktů
v oblasti skladování plynu.
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Pro umožnění poskytování širokého spektra služeb uskladňování a flexibility by měl mít
provozovatel zásobníku plynu, za předem jasně vymezených podmínek, které budou v
souladu s pravidly unbundlingu dle směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní
trh se zemním plynem, nad rámec současného zákona právo na přístup do přepravní soustavy
a k zásobníku plynu a také právo nakupovat a prodávat plyn pro účely poskytování služby
uskladňování plynu. Tato práva by mu umožnila nabízet nové služby zajišťující vyšší komfort
zákazníkům za účelem rozvoje trhu, např. prodej skladovací kapacity naplněné plynem na
začátku platnosti smlouvy, který by mohl být rovnou využíván a vrácen ke konci platnosti
smlouvy.
NEZ bude rovněž umožňovat fungování přeshraničního poskytování uskladňování plynu
v takovém zásobníku plynu, tj. zásobníku, který má vybudované fyzické propojení do dvou
států EU. Obdobné služby uskladňování jsou již v současnosti dostupné v jiných zemích EU.
Tento režim využívání skladovací kapacity bude doplněn odpovídajícími povinnostmi tak, aby
v případě předání plynu mezi dvěma obchodními zónami nebyla porušena pravidla stanovená
nařízení (EU) 460/2017 a aby byla zajištěna úplná datová základna nezbytná pro objektivní
vyhodnocování provozu plynárenské soustavy ČR.
Přístup ke službě uskladňování budou mít za zákonem stanovených podmínek i provozovatelé
přepravní a distribuční soustavy.
V případě potřeby by zákazníci měli mít možnost se přímo připojit k zásobníku plynu.
Provozovatel zásobníku plynu bude dle nové právní úpravy oprávněn vlastnit a provozovat
zařízení sloužících k úpravě složení a kvality plynu v soustavě - jako příklady úprav lze uvést
separaci vodíku ze směsi metanu s vodíkem, úpravu poměru vodíku ve směsi s metanem,
metanizaci vodíku, úpravu výhřevnosti plynu a další. S ohledem na nejasnosti, panující v
současnosti v relaci k dekarbonizační agendě na úrovni EU a na paralelní vývoj nových
technologií lze mít za to, že pravidla, podle kterých bude provozovatel zásobníku plynu v
budoucnu vykonávat své aktivity a prostřednictvím kterých bude přispívat k dekarbonizačnímu
procesu, by nemusela být v počáteční fázi jejich aplikace příliš rigidní. Budoucí nastavení však
musí vycházet z platné legislativy EU, lze očekávat, že primárně bude provoz těchto
technologií ponecháván tržnímu působení a pravidla pro provoz a vlastnění těchto zařízení
budou pravděpodobně obdobná, jako je v případě provozu akumulačního zařízení upraveném
v zimním balíčku. V kontextu této, v tuto chvíli nejasné právní úpravy, bude na úrovni nového
zákona zvážena také úprava tzv. pilotních projektů, které umožní testovat nové technologie za
stanovených podmínek.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

E.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


zásobníkem plynu se rozumí podzemní nebo nadzemní plynové zařízení sloužící
k uskladňování zemního plynu v plynné nebo kapalné formě přímo propojené
s plynárenskou soustavou;



uskladňováním plynu se rozumí provozování zásobníku plynu.
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Práva provozovatele zásobníku plynu


zřizovat a provozovat vlastní síť elektronických komunikací k řízení, měření,
zabezpečování a automatizaci provozu zásobníku plynu a k přenosu informací pro
činnost výpočetní techniky a informačních systémů;



zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení;



ve stanovených případech omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené
s uskladňováním plynu;



připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených
podmínek připojení;



nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu
nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu a prodávat
plyn v rozsahu povinností uložených NEZ;



právo na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních subjektů na trhu
s plynem;



nakupovat a prodávat plyn pro účely poskytování služby uskladňování plynu;



získat přístup do přepravní soustavy a k zásobníku plynu;



nabízet službu přeshraničního uskladňování plynu;



za stanovených podmínek vlastnit a provozovat zařízení sloužících k úpravě složení
a kvality plynu v soustavě;



v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy budou dále stanovena pravidla a
podmínky provozu zařízení na přeměnu fosilních plynů (zemní plyn) na nízkoemisní
(dekarbonizované) plyny;



v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy budou dále stanovena pravidla pro
provozování činnosti a poskytování služeb podporující sector-coupling.

Povinnosti provozovatele zásobníku plynu


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;



zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj zásobníku
plynu;



zajišťovat vyhodnocování a předávání nezbytných informací operátorovi trhu pro plnění
jeho povinností;



řídit se pravidly provozování přepravní soustavy nebo pravidly provozování
distribučních soustav a obchodními podmínkami operátora trhu;
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uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této
soustavě;



poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou
jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění
vzájemné provozuschopnosti;



vést samostatné účty za uskladňování plynu;



vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou bilanci kapacit a výkonů zásobníku
plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán
zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat;



zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat
na předpokládané snížení uskladňovací kapacity;



zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení
zásobníku plynu;



zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup do zásobníku plynu;



předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí očekávané spotřebě plynu a
o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu podklady pro
zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě plynu a o způsobu zabezpečení
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu;



zajistit předávání údajů o množství plynu předaného mezi českou a zahraniční
plynárenskou soustavou v souvislosti s poskytováním služby přeshraničního
uskladňování plynu;



umožnit přístup k zásobníku plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky
připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele zásobníku plynu, s výjimkou
případu prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro uskladňování plynu
nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu zásobníků plynu;



prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně
tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do zániku závazku podle
smlouvy o uskladnění plynu;



vyhlašovat stav nouze v rámci zásobníku plynu;



každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj zásobníku plynu, a to na
období nejméně pět let;



zajišťovat ochranu chráněných informací;
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zpracovávat a předkládat ERÚ ke schválení Řád provozovatele zásobníku plynu, po
schválení zajistit jeho zveřejnění a vykonávat licencovanou činnost v souladu s Řádem
provozovatele zásobníku plynu;



zpracovávat a předávat MPO a ERÚ jednou ročně, nejpozději do 1. března
následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení zásobníku
plynu;



dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat ERÚ úroveň kvality
dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup;



zveřejňovat informace týkající se provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro
účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a které nejsou
předmětem obchodního tajemství;



po udělení licence na uskladňování plynu se zaregistrovat u operátora trhu;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na uskladňování plynu podklady pro
zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze, zaslat je ministerstvu
a každý čtvrtý rok nebo na žádost ministerstva je upřesňovat;



každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za
účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy údaje o plánovaném
rozvoji provozního objemu a maximálního vtláčecího a těžebního výkonu zásobníku
plynu, a to na období nejméně deseti let;



plnit podmínky unbundlingu, stanovené dle Směrnice 2009/73/ES o společných
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem;



připojit k zásobníku plynu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení
stanovené provozovatelem zásobníku plynu;



vyhradit zásobník plynu provozovateli přepravní soustavy na základě smlouvy pro
zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování České republiky z přepravní soustavy
z důvodu prokazatelného nedostatku kapacity po dobu nezbytně nutnou, v nezbytně
nutném objemu a nejpozději do dokončení plánovaného rozšíření přepravní soustavy
ČR. Vyhrazení zásobníku je možné jen na základě souhlasného stanoviska
Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu.

Nezávislost provozovatele zásobníku plynu
K zajištění nezávislosti provozovatele zásobníku plynu se uplatní tato minimální kritéria:


osoby odpovědné za řízení provozovatele zásobníku plynu se nesmí přímo ani nepřímo
podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu a
obchod s plynem; členem statutárního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem
provozovatele zásobníku plynu nemůže být fyzická osoba, která je současně členem
statutárního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu,
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obchod s plynem, který je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského
podnikatele,


musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům člena
statutárního orgánu nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení
provozovatele zásobníku plynu bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich
nezávislé jednání; člen statutárního orgánu nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele
zásobníku plynu nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů
licence na výrobu plynu, obchod s plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele; odměňování člena statutárního orgánu nebo vedoucího
zaměstnance provozovatele zásobníku plynu nesmí být závislé na hospodářských
výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně
integrovaného plynárenského podnikatele.

224 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

F.

Obchodování s plynem

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
vztahující se k činnosti obchodování s plynem. Změny v právní úpravě obchodování s plynem
nebudou oproti současnému stavu zásadní. Dílčí úpravy této činnosti v NEZ souvisí zejména
s navrhovaným modelem trhu s plynem.

F.1.

Popis současného stavu

Stávající EZ pojem obchod s plynem, ani obchod obecně, blíže nedefinuje, ačkoliv se jedná
o činnost, na kterou je vyžadována licence. Za činnost obchodníka s plynem lze nicméně
v kontextu EZ považovat nákup plynu od jiných obchodníků či výrobců za účelem jeho další
dodávky subjektům, s nimiž má obchodník uzavřeny příslušné smlouvy.
Licence na obchod s plynem se uděluje na dobu pěti let a pokrývá maloobchodní (koneční
zákazníci) i velkoobchodní trh. Z toho plyne, že se v případě velkoobchodního trhu s plynem
v současnosti nejedná o samostatný druh podnikatelské činnosti v energetice podle EZ.
Vymezení velkoobchodu v plynárenství je obdobné jako v případě elektroenergetiky, kdy
směrnice 2009/73 neupravuje otázku velkoobchodníka, ale velkoodběratele. Konkrétně čl. 2
směrnice 2009/73 definuje „velkoodběratele“ jako fyzickou nebo právnickou osobu, jinou než
provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, která nakupuje zemní plyn pro účely jeho
dalšího prodeje v rámci nebo mimo rámec soustavy, na jejímž území je usazena.

F.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současná úprava dle dosavadních zkušeností nevyžaduje podstatnějších změn. Přístup na trh
se odvíjí od udělení licence či uznání zahraniční licence (zde může představovat určitý
problém, pokud účastník trhu přichází z členského státu, kde není licence na obchodování
s plynem vyžadována). Není rozlišováno mezi licencí na maloobchod a velkoobchod.
Po udělení licence, registrace do systému operátora trhu, potvrzení o nabytí plynu bez daně
se může účastník podílet na fyzickém obchodování na českém virtuálním bodě.
Po sjednání obchodu dochází k nominacím a spárování obchodů na platformě operátora trhu.
V ČR fungují tyto procesy u operátora trhu za transparentních podmínek.
Současné nastavení činnosti obchodování s plynem lze shledat za principiálně vyhovující a lze
z něj vyjít při nastavení činnosti i pro novou právní úpravu s tím, že i v oblasti plynárenství se
promítnou některé z požadavků Zimního balíčku, zejména v souvislosti se společnou úpravou
činnosti obchodování pro celý sektor energetiky.
Praxe nicméně ukázala, že by na úrovni zákona bylo vhodné upravit otázku finančního jištění.
Dnes částečně problematickou oblastí je situace, kdy obchodník zajišťující pro zákazníka
dodávku plynu na základě tzv. sdružené smlouvy nehradí své závazky vůči provozovateli
distribuční soustavy přesto, že odpovídající platby na zajištění služby distribuční soustavy od
zákazníka vybral. V odvětví plynárenství je toto v současné době upraveno pouze na úrovni
řádu provozovatele distribuční soustavy. Již tato forma přináší ve formě smluvní podmínky
větší míru rovnováhy mezi dotčenými stranami. Uvedený mechanismus zároveň zajišťuje, že
nedochází k přenášení neuhrazených plateb za využívání soustavy na ostatní její uživatele.
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Jeví se proto jako vhodné, aby byl tento nástroj zakotven na úrovni zákona. Zavedení
povinnosti finančního jištění nebo alternativního prokazování přiměřené finanční způsobilosti
pro obchodníka dává smysl i s ohledem na ochranu zákazníka před nekalými obchodními
praktikami a důsledky převzetí závazků dodavatelem poslední instance.

Návrh věcných řešení v oblasti

F.3.

Žádné zásadní požadavky koncepčního charakteru nejsou v této části do NEZ navrhovány.
Obdobně, jako je tomu v případě elektroenergetiky, se navrhuje doplnit pro obchodníka
s plynem povinnost sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi datum pro bezsankční ukončení
dodávky plynu a podmínky pro její ukončení (jako nejzazší termín pro podání výpovědi apod.).

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

F.4.

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:
Definice


obchodníkem s plynem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje plyn
za účelem jejího dalšího prodeje v rámci nebo mimo rámec soustavy na území státu,
kde je tato osoba usazena.

Práva obchodníka s plynem


nakupovat plyn a prodávat jej ostatním subjektům na trhu s plynem;



nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států;



právo na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav,
zásobníků plynu za podmínek stanovených NEZ;



přerušit nebo ukončit dodávku plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu;



na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy
a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu
zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční
soustavě;



na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních subjektů
na trhu s plynem;



na využití služby přepravy plynu nebo služby uskladňování nebo služby distribuční
soustavy pro dodávku sjednaného množství plynu zákazníkovi.

Povinnosti obchodníka s plynem


nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování odchylek, nebo přenášet na
základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování;
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vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou obchodní bilanci, a to včetně údajů
o vývozech plynu z ČR a dovozech plynu do ČR s uvedením zdrojů plynu,
vyhodnocovat je a předávat společně s měsíčními údaji o počtech svých zákazníků
s roční spotřebou nižší než 4200 MWh operátorovi trhu a provozovateli přepravní
soustavy, pokud nelze tyto údaje získat přímo z evidence OTE;



řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů;



dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy
dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá;



zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při
dodržení bezpečnostního standardu;



poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy,
operátorovi trhu nebo provozovateli zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění
provozu a rozvoje plynárenské soustavy;



vykonávat činnost dodavatele poslední instance, pokud je mu uložena;



účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance, pokud ji realizoval;



dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat ERÚ úroveň kvality
dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup;



předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce plynu v případě, že je
subjektem zúčtování, a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu;



zaregistrovat se do třiceti dnů od udělení licence na obchodní činnost u operátora trhu;



zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich
konkurenceschopné ceny energetických služeb;



zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem umožňujícím dálkový přístup,
o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie vypracovaném EK
a zveřejněném ERÚ;



zajistit bezpečnostní standard dodávky plynu pro chráněné zákazníky a prokázat jeho
zajištění Energetickému regulačnímu úřadu;



sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo
odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum ukončení dodávky
plynu podle této smlouvy;



předávat Energetickému regulačnímu úřadu informaci o změně cen nebo obchodních
podmínek do pěti pracovních dní od jejich zveřejnění;



vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na obchodní činnost podklady pro
analýzu rizik pro zpracování plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze,
zaslat je MPO a každý čtvrtý rok nebo na žádost ministerstva je upřesňovat;

nabídky

zákazníkům

za
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hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem;



informovat neprodleně operátora trhu, příslušného provozovatele soustavy a
zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku plynu nebo
není schopen plnit finanční podmínky v souladu s obchodními podmínkami operátora
trhu;



poskytovat provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy
informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu;



splnit podmínky finančního jištění v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu;



sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi datum pro bezsankční ukončení dodávky
plynu a podmínky pro její ukončení (jako nejzazší termín pro podání výpovědi apod.);



plnit podmínky ochrany zákazníka (viz kapitola 2.1 B);



při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele plynu
uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu
předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření.
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G.

Definice plynu

V rámci této části návrhu věcných řešení je popsána současná a navrhovaná právní úprava
definice plynu, která reaguje na nutnost zajištění dostatečně flexibilní definice s ohledem na
očekávané změny související zejména s klimatickými cíli a tomu odpovídajícími závazky.

G.1.

Popis současného stavu

Definice plynu podle současného EZ vypisuje jednotlivé druhy plynů, které jsou považovány
za plyn pro účely tohoto zákona. Jedná se o následující plyny: zemní plyn, koksárenský plyn
čistý, degazační a generátorový plyn, biometan, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou
používány pro pohon motorových vozidel. Detailní specifikace plynu, který smí vstupovat do
soustavy, je následně předmětem prováděcích právních předpisů a dále řádů provozovatelů
plynárenské infrastruktury. Tyto prováděcí právní předpisy a řády stanovují mimo jiné
maximální povolené množství příměsí v plynu v soustavě včetně vodíku, ale i neenergetických
plynů jako například kyslíku.

G.2.

Vyhodnocení současného stavu

Současná definice plynu vycházející z vazby na zemní plyn přestává vyhovovat přicházejícím
změnám v oblasti plynárenství. EZ by měl stanovit obecnou definici, která bude dostatečně
flexibilní a připravená na očekávané změny související zejména s klimatickými cíli EU pro roky
2030 a 2050 a s nimi spojeným vyšším důrazem na rozvoj obnovitelných a dekarbonizovaných
plynů.

G.3.

Návrh věcných řešení v oblasti

Definice plynu v NEZ by se měla odkazovat pouze na chemické látky či sloučeniny, nikoli na
způsob jejich získávání. Pro srovnání, v současnosti jsou v definici zvlášť uváděny zemní plyn
a biometan, byť v obou případech se jedná primárně o metan s několika procenty příměsí.
Rozdíl je v především ve způsobu jejich získávání, zemní plyn se získává těžbou
z podzemních ložisek, kdežto biometan je vyráběn zpracováním biomasy. Z hlediska
technické připravenosti a bezpečnosti provozu plynárenské soustavy není původ plynu
podstatný. Navrhovaný přístup umožní v budoucnu například vznik trhu s bonifikací za
obnovitelný nebo i dekarbonizovaný plyn. Bližší určení požadavků na složení a kvalitu plynu
bude předmětem prováděcích právních předpisů a technické specifikace v řádech
provozovatelů plynárenské infrastruktury.
Plynem pro účely NEZ bude primárně metan a případně další druhy plynů, pokud budou
splněny následující požadavky: 1. technická připravenost plynárenské soustavy, 2.
bezpečnost provozování plynárenské soustavy a 3. využití plynárenské soustavy sestávající
zejména ze vzájemně propojeného souboru plynovodů, plynovodních přípojek, zásobníků
plynu a výroben plynu.
Součástí zákona bude také definice ostatních plynů, kterými jsou například degazační či
koksárenské plyny a bioplyny, které neodpovídají svojí kvalitou plynu v plynárenské soustavě,
či vodík v čistě vodíkových soustavách nebo také metan v oddělených soustavách v ostrovním
provozu nepropojených s plynárenskou soustavou, tj. zásobovaných například skrze LNG.
Ostatní plyny nejsou předmětem trhu s plynem, ale vztahují se na ně požadavky na
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bezpečnost provozu. Tato definice umožní také zachování části současného EZ věnované
plnění propan - butanových lahví.
Ostatními plyny se rozumí zkapalněné ropné plyny, koksárenský plyn čistý, degazační
a generátorový plyn, bioplyn a další plyny, které nesplňují podmínky pro přepravu
v plynárenské soustavě, nejsou určeny pro pohon motorových vozidel a jejichž kritická teplota
je nižší než 50 °C, nebo u nichž je při teplotě 50 °C tense par vyšší než 0,3 MPa, a také metan,
pokud je přepravován jinou než plynárenskou soustavou.
Činnosti spojené s ostatními plyny by v rámci NEZ nepodléhaly licencování ani cenové
regulaci.

G.4.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Níže jsou demonstrativně uvedeny návrhy jednotlivých opatření, které by měly být promítnuty
do nové právní úpravy při přípravě paragrafového znění NEZ:


zavedení definice plynu a definice ostatních plynů:
o

plynem se rozumí primárně metan a případně další druhy plynů, pokud budou
splněny požadavky na technickou připravenost plynárenské soustavy,
bezpečnost provozování plynárenské soustavy a využití plynárenské soustavy
sestávající zejména ze vzájemně propojeného souboru plynovodů,
plynovodních přípojek, zásobníků plynu a výroben plynu;

o

ostatními plyny se rozumí zkapalněné ropné plyny, koksárenský plyn čistý,
degazační a generátorový plyn, bioplyn a další plyny, které nesplňují podmínky
pro přepravu v plynárenské soustavě, nejsou určeny výhradně pro pohon
motorových vozidel a jejichž kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo u nichž je
při teplotě 50 °C tense par vyšší než 0,3 MPa, a také metan, pokud je
přepravován jinou než plynárenskou soustavou.



činnosti spojené s ostatními plyny nepodléhají nutnosti disponovat licencí ani cenové
regulaci (budou se na ně vztahovat obecné povinnosti vyplývající z technických
a bezpečnostních pravidel) ani registraci u operátora trhu;



fyzické a právnické osoby, které provozují plynová zařízení spojená s výrobou,
dopravou či prodejem ostatních plynů, jsou povinny udržovat tato zařízení ve stavu,
který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům
a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku těchto plynů tak, aby se nestalo příčinou
ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto neprodleně
odstranit, pokud ostatní plyny plní do tlakových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné
provádění tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnění lahví bez
souhlasu jejich vlastníka se zakazuje. Na plynová zařízení spojená s výrobou,
dopravou či uskladněním ostatních plynů se plně vztahují ustanovení o ochranných a
bezpečnostních pásmech dle tohoto zákona;

 povinnost provozovatele distribuční/přepravní soustavy instalovat inteligentní měřicí
zařízení na základě žádosti zákazníka/výrobce za přiměřenou úhradu
a splnění dalších podmínek.
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2.4. Návrhy pro oblast teplárenství
Popis současného stavu

A.

Právní úprava regulující teplárenství je uvedena především v EZ, dále je obsažena v zákoně
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákoně o POZE a zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostor v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.
Stávající EZ představuje základní právní úpravu pro fungování subjektů v teplárenství,
zejména pak upravuje práva a povinnosti pro držitele licence na výrobu a rozvod tepelné
energie ve vztahu k jejich odběratelům. Úprava dále stanoví práva a povinnosti odběratele
tepelné energie včetně vymezení smluvního typu v podobě smlouvy o dodávce tepelné
energie a její základní obsahové náležitosti.
V teplárenství působí v současné době následující subjekty:
●

výrobce tepelné energie;

●

dodavatel tepelné energie

●

distributor tepelné energie;

●

odběratel tepelné energie,

●

zákazník a

●

uživatel/spotřebitel.

Výrobcem tepelné energie je subjekt, který na základě licence vydané ERÚ provozuje
energetické zařízení dodávající tepelnou energii do soustavy zásobování tepelnou energií
nebo přímo zákazníkovi. Licence vydaná ERÚ je dále nezbytná i k provozování rozvodů
tepelné energie. Licence na výrobu tepelné energie není vyžadována v případech, kdy je
výroba tepelné energie určena pro jeden objekt jednoho zákazníka. V případě, že výroba
tepelné energie pro daný subjekt představuje jeho podnikatelskou činnosti, vyžaduje se vydání
koncese podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, pokud se jedná o zdroj tepelné energie s výkonem nad 50 kW.
Hlavní část úpravy oblasti teplárenství je obsažena v hlavě II zvláštní část energetického
zákona (EZ) díl 3 Teplárenství zahrnující § 76 až 89, přičemž § 80 až 85 jsou zrušeny. Dotčená
ustanovení upravují zejména práva a povinnosti držitele licence na výrobu nebo rozvod
tepelné energie. V některých případech rovněž práva a povinnosti dodavatele tepelné energie,
což je v některých případech odlišná osoba od držitele licence (licence na výrobu se podle §
3 odst. 4 písm. b) EZ nevyžaduje na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho
zákazníka).
Základní povinností držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je při splnění
zákonných podmínek uzavřít s odběratelem tepelné energie smlouvu o dodávce tepelné
energie s předepsaným obsahem. Existence smlouvy o dodávce tepelné energie je
nezbytným předpokladem dodávky tepelné energie, i pokud se nejedná o držitele licence.
Každý dodavatel má povinnost vyúčtovat dodanou tepelnou energii. Přerušit nebo omezit
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dodávku tepelné energie může dodavatel pouze v nezbytném rozsahu, na nezbytně nutnou
dobu a v zákonem stanovených případech.
Dodavatel tepelné energie má dále povinnost dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat
a vyúčtovat odběrateli tepelné energie. Zákon stanoví podmínky, za kterých se tyto činnosti
vykonávají a další povinnosti spojené s dodávkou tepelné energie, jak na straně dodavatele
tepelné energie (držitele licence), tak na straně odběratele tepelné energie.
V samostatných ustanoveních jsou upraveny podmínky zřizování, vlastnictví, provozu
a údržby tepelných přípojek a předávacích stanic. Stejně je tomu tak u zřizování přeložek
rozvodných tepelných zařízení. Zvláště jsou upravena i ochranná pásma zařízení pro výrobu
či rozvod tepelné energie. Zákon rovněž stanoví podmínky vyhlašování stavu nouze. Poslední
upravenou oblastí je zákaz a definování neoprávněného odběru tepelné energie
a neoprávněné dodávky tepelné energie.
Obr. č. 6: Model teplárenství

Zdroj: zpracováno v rámci přípravy věcného záměru

Současná právní úprava obsažená v energetickém zákoně se, až na výjimky, nevztahuje na
dodávky tepelné energie uživatelům, tedy fyzickým osobám. Dodávky tepelné energie
probíhají mezi dodavatelem tepelné energie a odběratelem tepelné energie., Odběratelem je
přitom buď distributor tepelné energie, nebo zákazník (§ 2 odst. 2 písm. c) bod 5. EZ).
Zákazníkem však ve většině případů není konečný spotřebitel tepelné energie, tedy vlastník
nebo nájemník bytu, nýbrž typicky společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, která
mají právní subjektivitu a nakupují tepelnou energii pro její konečné využití a odebírají
nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno
k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie (§ 2 odst. 2 písm. c) bod 4. EZ).
Dodávku tepelné energie fyzickým osobám a s tím spojené otázky tedy zpravidla platný
energetický zákon nepostihuje. Rozúčtování dodávek tepelné energie konečným
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spotřebitelům upravuje v současné době zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. a prováděcí předpis Ministerstva pro místní
rozvoj k tomuto zákonu, vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění
a společnou přípravu teplé vody pro dům.

B.

Vyhodnocení současného stavu

Obecně lze konstatovat, že základ současného nastavení pravidel a vztahů mezi subjekty
působícími v teplárenství umožňuje relativně spolehlivé fungování za transparentních
podmínek. Stávající právní úprava obsažená v EZ je tak z velké míry dostačující pro zavedený
model fungování teplárenství. Nicméně v rámci NEZ je nezbytné zabývat se řadou dílčích
zpřesnění a úprav. V některých jednotlivostech jsou navrhovány úpravy a doplnění stávající
právní úpravy, které budou lépe odpovídat pojetí NEZ a pomohou odstranit určité nedostatky
stávajícího právního stavu.
Současná právní úprava obsažená v energetickém zákoně se, až na výjimky, nevztahuje na
dodávky tepelné energie konečným uživatelům, tedy fyzickým osobám. Dodávky tepelné
energie probíhají mezi dodavatelem tepelné energie a odběratelem tepelné energie,
odběratelem je přitom buď distributor tepelné energie, nebo zákazník (§ 2 odst. 2 písm. c) bod
5. EZ). Zákazníkem však ve většině případů není konečný uživatel tepelné energie, tedy
vlastník nebo nájemník bytu nebo nebytového prostoru v bytovém domě, nýbrž typicky
společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, která mají právní subjektivitu a nakupují
tepelnou energii pro její konečné využití a odebírají nakoupenou tepelnou energii odběrným
tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji
tepelné energie (§ 2 odst. 2 písm. c) bod 4. EZ).
Problematika měření a vyúčtování dodávky tepelné energie a rozúčtování nákladů na teplo je
v současné době roztříštěna do třech právních předpisů. Energetický zákon upravuje měření
a vyúčtování dodávek tepla pro zákazníky, jejichž odběrné tepelné zařízení je přímo připojeno
k rozvodnému tepelnému zařízení. Zákon o hospodaření energií upravuje konečným
uživatelům povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepla pro vytápění a dodávku
teplé vody. Rozúčtování dodávek tepelné energie konečným uživatelům upravuje v současné
době zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č.
104/2015 Sb. a prováděcí předpis Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto zákonu, vyhláška č.
269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Dekarbonizace teplárenství a jeho transformace se mj. může projevit i v přístupu k cenové
regulaci v teplárenství. Je třeba zhodnotit současné nastavení cenové regulace, zda zajišťuje
ochranu zákazníka na straně jedné a umožnuje efektivní fungování tepláren a výkon
podnikatelské činnosti na straně druhé. Situace na trhu ukazuje, že dodávka tepla
prostřednictvím soustav zásobování tepelnou energií již nemusí být v řadě případů přirozeným
monopolem, ale s ohledem na rozvoj technologií a rozvoji jejich dostupnosti čelí v mnohých
případech alternativnímu způsobu dodávky tepelné energie v podobě individuálních zdrojů
vytápění, na které ovšem žádná regulace nedopadá.
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Návrh věcných řešení v oblasti

C.

Ve své podstatné části, fungování trhu v teplárenství, zůstane oblast teplárenství upravena
podobně jako ve stávajícím znění zákona. Přesto jsou do NEZ navrhovány dílčí úpravy níže
popsané.
Úprava pojmosloví
S ohledem na cíl transparentnosti a zjednodušení celého trhu s energií je navrhováno
zjednodušení používání pojmů a definic v oblasti účastníků trhu v teplárenství.
Úprava smluvních vztahů a povinností:


Bude doplněna závazná lhůta pro vyjádření odběratele tepelné energie, zda odstupuje
od smlouvy o dodávce tepelné energie, pokud mu dodavatel tepelné energie oznámil
změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů. Tato lhůta v stávajícím znění EZ (§ 77
odst. 3) chybí a způsobuje dodavatelům tepelné energie potíže. Dodavatel tepelné
energie má lhůtu k oznámení zamýšlených změn, které vyžadují úpravu odběrného
tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení v délce 12 měsíců předem. Je
však nezbytné, aby byla dána lhůta, do kdy se má odběratel tepelné energie závazně
vyjádřit, zda má zájem pokračovat v odběru tepelné energie. Předpokládaná doba lhůty
k vyjádření je 3 měsíce od obdržení oznámení dodavatele o zamýšlených změnách.
Pokud se odběratel nevyjádří, má se za to, že v odběru tepelné energie nemá zájem
pokračovat.

Změna způsobu dodávky tepelné energie:


Bude upraveno ustanovení, které stanoví podmínky provedení změny způsobu
dodávky nebo změny způsobu vytápění (§ 77 odst. 5). Rovněž budou upravena
pravidla na náhradu nákladu na změnu způsobu vytápění. Uvedené změny souvisí
s nutností transpozice čl. 24 směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných
zdrojů. Nová úprava bude obsahovat i povinnost nahradit také neodepsanou část
zařízení přímo souvisejících s dodávkou tepla danému odběrateli tepelné energie.

Měření a udržování tepelných zařízení:


Do ustanovení upravujících podmínky měření dodávek tepelné energie (§ 78) bude
doplněna povinnost dálkového odečtu měřicích zařízení, jako součást transpozice
směrnice o energetické účinnosti. V rámci této transpozice je ke zvážení uplatnění
výjimek v souladu se směrnicí.



Ustanovení upravující povinnost dodavatele tepelné energie za úhradu udržovat
a opravovat předávací stanici určenou pouze pro jeden objekt nebo tepelnou přípojku,
pokud o to její vlastník písemně požádá (§ 79 odst. 4), nebude v nové právní úpravě
obsaženo. V oblasti provozování předávacích stanic je možné ponechat smluvní
volnost. S ohledem na standardizaci předávacích stanic je pro dodavatele obtížné
zajišťovat provoz předávacích stanic, které těmto standardům neodpovídají, případně
jsou ve špatném stavu.

Úpravy v oblasti vyhlašování stavu nouze:
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Vyhlašování stavu nouze (§ 88) bude nově upraveno. Současný stav je těžkopádný a v
případě krizového stavu neúčinný. Pokud dojde ke vzniku stavu nouze, je potřeba mít
nastaveny účinné nástroje, jak pružně na vzniklou situaci reagovat. Stav nouze bude
vyhlašovat přímo provozovatel soustavy zásobování tepelnou energií (respektive její
dotčené části), který informuje dotčené úřady. Není důvod, aby v oblasti teplárenství,
které má lokální charakter, vyhlašoval stav nouze centrální úřad nebo krajský úřad.
Spolupráce je nutná zejména s obcí nebo obcemi zásobovanými dotčenou soustavou
zásobování tepelnou energií a místními složkami integrovaného záchranného
systému. V rámci úpravy stavu nouze se navrhuje zrušit ustanovení ukládající
povinnost držitele licence na rozvod tepelné energie přezkoumat účinky výpadku
zdroje, který více než z 50% zásobuje tepelné sítě, které tento držitel licence provozuje,
a podle výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů. Tato
povinnost je v praxi zejména u větších soustav obtížně realizovatelná.

Cenová regulace:


D.

Vzhledem k nástupu nových technologií a s tím souvisejícím změnám v teplárenství
(včetně nárůstu konkurence v možnostech dodávek tepla), je z budoucího pohledu na
zvážení zhodnocení stávajícího systému cenové regulace v teplárenství. Cenová
regulace by měla reagovat na změny trhu s tepelnou energií. Na trhu mnohdy existuje
lokální konkurence, zákazník má možnost reagovat a případně si zvolit jiný zdroj
tepelné energie. Cenová regulace by zároveň v těch případech, kdy zákazník nemá
možnost alternativního řešení zdroje tepla, měla upravit a konkretizovat pravidla pro
menší zákazníky typu bytových domů, sdružení vlastníků bytových jednotek, či
drobných podnikatelů, kteří jsou mnohdy v méně výhodné situaci vůči dodavatelům
tepelné energie. Pro ochranu těchto slabších stran je proto žádoucí při přípravě
paragrafového znění komplexně vyhodnotit variantu zavedení úpravy problematiky
ochrany zákazníka v bytových domech v rámci jedné právní normy bez ohledu na to,
zda zákazník užívá teplo od licencovaného dodavatele, anebo se jedná o dodávku ze
společné domovní kotelny v rámci bytového domu. V souvislosti s cenovou regulací
bude potřebné zhodnotit nastavení oprávněných nákladů s cílem zvýšení
transparentnosti a umožnit i v oblasti teplárenství zvyšování energetické účinnosti
a plnění energeticko-klimatických cílů.

Požadavky na promítnutí nové právní úpravy do právního řádu

Kromě popsaných úprav ve struktuře a v rozsahu současného znění energetického zákona
v kapitole C, které budou pouze upřesňovat nebo doplňovat ustanovení současného EZ bude
zváženo doplnění oblasti uživatele/spotřebitele do NEZ tak, aby v energetickém zákoně byl
postihnut celý proces od výroby tepelné energie až po její konečné užití. Zahrnutí
uživatele/spotřebitele do schématu nového energetického trhu, konkrétně teplárenství, dává
možnost lepší kontroly způsobu rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
vody, a tím i ochrany práv uživatele/spotřebitele.
Bude potřeba stanovit pravidla a odpovědnosti pro rozúčtování a určit odpovědný kontrolní
orgán.
Dále se předpokládá sjednocení oblasti pro podnikání v teplárenství v NEZ, kdy by pod NEZ
spadal podle současné koncepce výrobce tepelné energie, který na základě licence vydané
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ERÚ provozuje energetické zařízení dodávající tepelnou energii do soustavy (licence vydaná
ERÚ je dále nezbytná i k provozování rozvodů tepelné energie).
Do NEZ bude potřeba dále zakotvit (nad rámec úprav popsaných v kapitole C) požadavky na
teplárenství vyplývající ze směrnice EP a Rady č. 2018/2001, o podpoře výroby energie z OZE
a z revize směrnice o energetické účinnosti (EED).
Požadavky na teplárenství vyplývající z nové evropské legislativy:
Revize směrnice o energetické účinnosti (EED)


změna v oblasti měření a vyúčtování dodávky tepla, chladu a teplé vody: požadavky
na dálkově odečitatelná měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie u
konečných uživatelů, rozlišení pojmu konečného zákazníka a konečného uživatele a s
tím spojené požadavky na obsah vyúčtování/informace o vyúčtování a jejich frekvenci
poskytování.

Směrnice podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů


čl. 24 odst. 2 (dálkové vytápění a chlazení) směrnice 2018/2001, podle něhož ukončení
smlouvy s fyzickým odpojením může být podmíněno náhradou za náklady přímo
vzniklé v důsledku fyzického odpojení a za neodepsaný podíl aktiv potřebných
k poskytování tepla nebo chladu tomuto zákazníkovi. Platný EZ však v §77 odst. 5
uvádí pouze náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně
odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice, je tedy třeba doplnit neodepsaný
podíl aktiv potřebných k poskytování tepelné energie danému zákazníkovi;



čl. 19 (záruky původu energie z OZE) směrnice 2018/2001, kdy uvedená záležitost má
návaznost na NEZ na oblast poskytování měření a jiných dat relevantním subjektům
související s vydáváním záruk původu na teplo a chlad.

236 / 242

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7DYV)

3. Soulad navrhovaných řešení s ústavním pořádkem,
mezinárodními smlouvami a závazky vyplývajícími
z členství ČR v EU
3.1. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s ústavním pořádkem
Při přípravě věcného záměru energetického zákona byl zkoumán soulad především
s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Ústava“), a dále s usnesením České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č.
162/1998 Sb. (dále jen „Listina“).
Předložený věcný záměr respektuje čl. 2 odst. 4 Ústavy („Každý občan může činit, co není
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) a čl. 79 odst. 3 Ústavy
(„Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích
zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“). Věcný záměr dále
respektuje tyto články Listiny:


čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá.“);



čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích
a jen při zachování základních práv a svobod.“);



čl. 26 odst. 1 a 2 („Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu,
jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ a „Zákon může
stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“).

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné
zásady ústavního pořádku ČR a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu ČR.
Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují o náležitou
právní úpravu věcí patřících do působnosti ČR, připravují návrhy zákonů a jiných právních
předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim
vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů
potřebná opatření k nápravě. Předložený věcný záměr energetického zákona je ve věcné
působnosti MPO podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Zhodnocení souladu navrhovaného řešení s mezinárodními
smlouvami a závazky vyplývajícími pro ČR z členství v EU
Předkládaný věcný záměr energetického zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami,
které ČR ratifikovala. Věcný záměr není v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z členství
v EU, Smlouvou o přistoupení ČR k EU ani s judikaturou soudních orgánů EU a je v souladu
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s obecnými zásadami práva EU (např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem
diskriminace).
Některé závazky vyplývající pro ČR z členství v EU budou prostřednictvím nového
energetického zákona implementovány do právního řádu ČR. Jedná se zejména o závazky
vyplývající ze Zimního balíčku (a ze směrnic a nařízení, které legislativní dokumenty Zimního
balíčku novelizují či nahrazují), který vychází ze závěrů Pařížské dohody v rámci Rámcové
úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015.
Zimní balíček obsahuje těchto 8 legislativních aktů:
1. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice
2012/27/EU o energetické účinnosti
Cílem je zvýšit energetickou účinnost budov, zejména díky využívání alternativních
systémů dodávek energie, monitoringu, hodnocení a řízení spotřeby energie
prostřednictvím zavádění systémů automatizace a dále pak podporou rozvoje
infrastruktury pro elektromobilitu v budovách.
2. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince
2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 24. 12. 2018
Cílem směrnice je stanovit společný systém pro podporu energie z obnovitelných
zdrojů napříč různými odvětvími. Zejména má za cíl:


stanovit závazný cíl EU pro podíl energie z obnovitelných zdrojů na skladbě
zdrojů energie v roce 2030 na 32 %;



zavést společný soubor pravidel pro využití obnovitelných zdrojů k výrobě
elektřiny, vytápění a chlazení a dopravě v EU.

3. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince
2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
Cílem směrnice je prostřednictvím nástrojů zvyšování energetické účinnosti omezit
závislost Evropy na dovážené energii a dosáhnout cílů dekarbonizace. Hlavními
nástroji je systém povinného zvyšování energetické účinnosti, který představuje
závazek ČS realizovat v období 2021 – 2030 energeticko-úsporná opatření v takovém
objemu, který odpovídá každoročnímu snížení konečné spotřeby ve výši 0,8 %.
4. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice
2012/27/EU 4. 7. 2019
Cílem směrnice je stanovit pravidla pro výrobu, přenos, distribuci, dodávky a ukládání
elektřiny včetně aspektů souvisejících s ochranou spotřebitele. Snahou je vytvořit v EU
skutečně integrované, konkurenční, flexibilní, spravedlivé a transparentní trhy
s elektřinou zaměřené na spotřebitele.
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5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018
o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES,
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU)
2015/652 a zrušuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013
Cílem nařízení je zajistit koordinaci energetické unie.
6. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019
o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice
2005/89/ES
Cílem nařízení je zjišťování a prevence možných elektroenergetických krizí. K tomu má
být vypracována společná metodika.
7. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019,
kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických
regulačních orgánů
Cílem nařízení je aktualizace role a fungování ACER, sdružující národní regulátory
energetických trhů. Jejími úkoly jsou koordinace, dohled a urovnávání přeshraničních
sporů.
8. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019
o vnitřním trhu s elektřinou
Cílem nařízení je revize pravidel a zásad vnitřního trhu EU s elektřinou s cílem zajistit
jeho fungování. Součástí je též dekarbonizace odvětví energetiky a odstranění
překážek pro přeshraniční obchod s elektřinou.

4. Předpokládaný
hospodářský
a finanční
dosah
navrhované státní úpravy na státní rozpočet, ostatní
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady
na životní prostředí
4.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Zvýšení administrativní zátěže je předpokládáno u Energetického regulačního úřadu a u Státní
energetické inspekce. V případě SEI lze předpokládat nárůst provozních nákladů v řádu
nižších desítek milionů Kč/rok. Tyto náklady budou souviset s náklady na zřízení nových
systemizovaných míst za účelem provádění dozoru nad ustanoveními nového energetického
zákona. Z hlediska státního rozpočtu budou náklady částečně kompenzovány zvýšenými
příjmy státního rozpočtu ve formě uložených pokut za porušení zákona.
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V případě ERÚ lze předpokládat navýšení nákladů spojených s vyšší administrativní zátěží
plynoucí z NEZ v řádu nižších desítek milionů Kč/rok na personální náklady, přičemž je
započítán již i očekávaný úbytek agendy v rámci předpokládaného přesunu kompetencí mezi
ERÚ a SEI.
Vzhledem k poměrně vysoké míře obecnosti a otevřenosti možností konkrétních řešení v
následném legislativním textu zákona samotného jde však o velmi hrubý odhad nákladů. V
průběhu tvorby zákona může ještě dojít k vývoji i v oblasti kompetencí státní správy, který
může do odhadu nákladů ještě výrazně zasáhnout. Nad rámec administrativních nákladů lze
očekávat nárůst jednorázových nákladů spojených zejména s digitalizací jednotlivých procesů.
U ERÚ a SEI lze očekávat výši těchto nákladů v řádu jednotek milionů Kč. Tyto jednorázové
náklady lze očekávat i u soukromoprávních subjektů působících v energetice, nicméně v této
fázi věcného záměru nelze výši těchto nákladů s jistotou předpovídat.
S ohledem na výše uvedené bude mít předkládaný návrh věcného záměru zákona dopad na
státní rozpočet, a to zejména v důsledku rozšíření kompetencí Státní energetické inspekce
a s tím souvisejícím nárůstem personálních nákladů inspekce a rovněž v souvislosti s
rozšířením kompetencí ERÚ (zřízení, správa a provoz registru energetických společenství
a registru zprostředkovatelů a správa a provoz srovnávače cen), s čímž souvisí nárůst výdajů
ERÚ. V souvislosti s tím bude nutné zvážit úpravu parametrů pro výpočet poplatku na činnost
ERÚ tak, aby výdaje spojené s novými kompetencemi ERÚ byly zabezpečeny tímto příjmem
a dopad na státní rozpočet byl neutrální. Ostatní výše naznačené výdaje budou financovány v
rámci limitů rozpočtové kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovených na příslušný
rok a projednaných dle rozpočtových pravidel.

4.2. Dopady na podnikatelské prostředí
Předkládaný návrh věcného záměru zákona bude mít dopady na podnikatelské prostředí,
jelikož stávajícím subjektům působícím v energetickém sektoru přibydou nová práva
a povinnosti. Největší dopad bude souviset s úpravou ochrany zákazníka a dotkne se zejména
obchodníků s elektřinou a obchodníků s plynem.
Návrh věcného záměru zákona dále zavádí nové činnosti v energetice, které za splnění
stanovených podmínek budou moci být vykonávány podnikatelsky. S tím dojde k nárůstu
subjektů působících na energetickém trhu, které dosavadní zákon nezná. Jedná se především
o agregátora, provozovatele zařízení pro ukládání energie a energetická společenství. Nové
činnosti a role budou vyžadovány od operátora trhu v důsledku implementace nových
podpůrných či rozšíření stávajících funkcionalit.
Fyzické a právnické osoby budou moci své role kumulovat, tedy vykonávat zároveň více
činností v energetice.
Obecně lze konstatovat, že administrace žádostí o licence na podnikání v energetice bude
oproti současnému stavu zjednodušena, aby odpovídala předpokládané větší decentralizaci
energetiky a zapojení nových subjektů. S decentralizací pak bude souviset ještě větší zapojení
provozovatelů infrastruktury do energetického trhu, včetně jejich zvýšených nákladů, aby byla
zajištěna bezpečnost a spolehlivosti energetické soustavy ČR.
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4.3. Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel,
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením
a národnostní menšiny
Předkládaný návrh věcného záměru zákona bude mít přímé sociální dopady na specifické
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé a osoby se zdravotním postižením, jelikož do
právního řádu bude zaveden pojem zranitelný zákazník. Zranitelný zákazník bude více
chráněn a ve stanovených případech mu budou moci být odpuštěny některé povinnosti.
Nově navržená právní úprava bude mít dále celkový dopad na obyvatelstvo. Navržená
ochrana zákazníka, transponovaná ze směrnice 2019/944, je oproti současnému stavu
rozšířena zejména o oblast ochrany zákazníka v domácnosti (spotřebitele) a zákazníka –
podnikající fyzické osoby v souvislosti s jejich vztahem s dodavateli elektřiny a dodavateli
plynu. Zavedením zprostředkovatelské činnosti, kterou bude možno vykonávat jen na základě
licence udělené ERÚ, navíc dojde k omezení nekalých praktik zprostředkovatelů nabídek na
změnu dodavatele energie, zaměřených zejména na seniory.

4.4. Dopady na životní prostředí
Předkládaný návrh věcného záměru zákona nemá negativní dopady na životní prostředí.
Naopak jedním ze základních důvodů pro jeho přijetí jsou opatření EU vyplývající ze Zimního
balíčku. Mezi jeho tři hlavní cíle patří energetická účinnost, dosažení celosvětového vedoucího
postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajištění spravedlivých podmínek pro
spotřebitele.
Již stávající EZ je koncipován tak, aby podnikání v energetických odvětvích, tj.
v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, bylo spojeno s akceptováním požadavků na
ochranu životního prostředí (v odvětví elektroenergetiky např. ochrana ptactva na stožárech
venkovního vedení vysokého napětí, na kterou bude v novém energetickém zákoně rovněž
navázáno). Jinak tomu nebude ani v případě věcného záměru energetického zákona. Věcný
záměr předkládá návrh nového modelu trhu s elektřinou, který má za cíl vytvořit rovné
podmínky pro různé druhy zdrojů, včetně těch obnovitelných. Zavedení nových subjektů, jako
je energetické společenství či agregátor, včetně ukotvení možnosti zákazníků aktivně působit
na tomto trhu, umožní rychlejší plnění klimatických cílů skrze poskytování či sdílení nevyužité
energie vyrobené těmito subjekty.

5. Dopady navrhovaných řešení ve vztahu k zákazu
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Předkládaný návrh věcného záměru zákona nemá žádné dopady, které by byly v rozporu se
zákazem diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
Neobsahuje
totiž
žádná
ustanovení,
která
by
narušovala
právo
na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. Navrhovaná řešení také nerozlišují mezi osobami
na základě pohlaví, rasy, vyznání ani jiných diskriminačních znaků. Nezpůsobují tudíž
nerovnost mezi potenciálně dotčenými skupinami osob.
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6. Dopady navrhovaných řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů
Předkládaný návrh věcného záměru zákona může mít minimální dopady na ochranu soukromí
a osobních údajů. Návrh věcného záměru zákona zavádí požadavek na zřízení nové databáze
zařízení, které jsou schopné dodávat energetickou komoditu do příslušné soustavy. Zavedení
této databáze je stěžejní pro zajištění přehledu o zařízeních, které jsou schopny ovlivnit chod
energetické soustavy a tedy posílení standardu energetické bezpečnosti ČR. Při předávání
údajů k těmto zařízením do databáze zařízení, včetně informací o jejich provozovateli, budou
dodrženy veškeré principy týkající se ochrany soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní
úprava ve věcném záměru bude v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů, tedy
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování údajů, který upravuje práva a povinnosti
při zpracování osobních údajů, a rovněž 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.

7. Dopady navrhovaných řešení z hlediska korupčních rizik
Předložení věcného záměru energetického zákona je součástí protikorupčních opatření
v rámci Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.
Konkrétní zhodnocení dopadů návrhu věcného záměru zákona z hlediska korupčních rizik je
detailně popsáno v kapitole 6.7 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. Dopady nové
právní úpravy jsou posuzovány z hlediska její přiměřenosti, jednoznačnosti, standardnosti
a odpovědnosti a transparentnosti. Zároveň došlo k hodnocení, zda existují dostatečné
opravné prostředky a kontrolní mechanismy.

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo ochranu státu
Předkládaným návrhem věcného záměru zákona dojde k posílení energetické bezpečnosti
státu, a to mj. díky zřízení databáze zařízení, která jsou schopná dodávat energetickou
komoditu do soustavy. Díky této databázi bude mít stát přehled o všech zdrojích, které ze své
podstaty mohou ovlivňovat chod energetických soustav, a stát a provozovatelé soustav tak
budou schopni svými opatřeními (například v podobě autorizace či dispečerského řízení) lépe
a adekvátně reagovat na nastalé stavy v energetickém sektoru.
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