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V.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Věcný záměr energetického zákona
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 19. června
2020, s termínem dodání stanovisek do 13. července 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
ÚVČR - VÚV

Připomínky
K odst. A.3.3. Oprávnění k podnikání a postup pro jeho
získání do pasáže „Podmínek pro získání licence na
dodávku do soustavy - plná svéprávnost, bezúhonnost a
splnění finančních předpokladů“ požadujeme doplnit:
odborná
způsobilost
a
splnění
technických
předpokladů.
Tento požadavek, zvláště v oblasti odborné způsobilosti,
ale i technických předpokladů, je z dlouhodobého pohledu
zvláště u větších výroben (např. od 100 kW) naprosto
nezbytný. Zdůvodnění zpracovatelů NEZ, že u licencí na
dodávku do soustavy nebude odborná způsobilost
prokazována, jelikož požadavek na odbornou způsobilost
je obsažen či by měl být obsažen rovněž v jiných právních
předpisech, ani uváděný důvod ze strany zpracovatelů
NEZ tj. zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání
(licenci), není akceptovatelný. Odvolávání se na nižší
právní normy – např. vyhlášky, pravidla provozování atd.
v dynamicky měnícím se prostředí v budoucí energetice
v případě sporů mezi dodavatelem (výrobcem) a PPS
nebo PDS neobstojí a může síťovým provozovatelům
způsobit značné potíže i škody v oblasti spolehlivosti a

Vypořádání
Akceptováno s úpravou
Text věcného záměru upraven na str. 59 a 60
•
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 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
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kvality dodávky zákazníkům zvláště v případě elektřiny
Zásadní připomínka

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.).
•
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.
Vyjádření k vypořádání:
ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním.

K V podkapitole C.1 Klimaticko-energetické cíle Akceptováno
požadujeme aktualizaci informací o přihlášení
Evropské unie, potažmo České republiky k cíli
dosažení klimatické neutrality do roku 2050 v
závěrech Evropské rady z prosince 2019 a doplnění
informací, které mají přesah na klimaticko-energetické
cíle ze sdělení Zelená dohoda pro Evropu.
Zásadní připomínka
K V kapitole 1.2. Popis probíhajících změn v energetice v
podkapitole B. Změny stávající struktury zdrojové
základny prosíme o aktualizaci harmonogramu Uhelné
komise vzhledem k pandemii COVID-19.
Zásadní připomínka
Opakovaně
máme
výhrady
k zavedení
zprostředkovatelské činnosti do energetického zákona.
Směrnice EK č. 2019/944 zprostředkovatelskou činnost
neupravuje. Komunikaci se spotřebitelem (konečným
zákazníkem) má zjišťovat kvalifikovaným personálem
(svými kmenovými zaměstnanci) držitel licence na
obchod s elektřinou a obchod s plynem a ten také

Akceptováno

Vysvětleno
Zprostředkování je nedílnou součástí trhu s elektřinou a plynem.
Proto je nezbytné ji regulovat i v rámci energetického zákona,
jak ostatně vyplývá i z nyní projednávané novely energetického
zákona
(sněmovní
tisk
799).
Důvodem
zavedení
zprostředkovatelské činnosti do energetického zákona je posílení
ochrany spotřebitelů. Zakotvují se požadavky na výkon
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ponese odpovědnost za jím uzavřené smlouvy.

zprostředkovatelské
činnosti
a
povinná
registrace
zprostředkovatelů v energetice u Energetického regulačního
úřadu. Na ochranu spotřebitelů slouží i pravidla o
zprostředkovatelské smlouvě, jako je zakotvení jejích
podstatných náležitostí a práv spotřebitelů spojených s jejím
uzavřením. Potřebu přijetí této právní úpravy vyvolaly nekalé
obchodní praktiky některých subjektů působících na trhu, kteří
zneužívali zranitelnost a důvěru spotřebitelů i jejich neznalost o
tom, jak funguje energetický trh. Svými nekalými aktivitami se
obohacovali na úkor spotřebitelů i poctivých dodavatelů energií,
kteří těmito praktikami přicházeli o své zákazníky. Pokud
nebude
v energetickém
zákoně
další
úprava,
bude
zprostředkovatelská
činnosti
vykonávána
na
základě
živnostenského zákona v rámci živnosti volné, se všemi
důsledky z toho vyplývajícími (nekalé praktiky apod.)
Vyjádření k vypořádání:
ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním.

Doporučujeme zajištění budoucí kompatibility nového Akceptováno
energetického zákona s aktuálně projednávaným návrhem
zákona „o opatřeních k přechodu České republiky k
nízkouhlíkové energetice“ a provazbu mezi těmito
zákony, jelikož ve věcném záměru energetického zákona
není navrhovaný zákon o opatřeních k přechodu České
republiky k nízkouhlíkové energetice vůbec zmíněn.
Do podkapitoly C.5 Státní energetické koncepce
doporučujeme uvést informace k plánované aktualizaci,
která zajistí, že Státní energetická koncepce bude v
souladu s Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a
klimatu.

Akceptováno s úpravou
Vzhledem k tomu, že v současné době není rozhodnuto o
aktualizaci SEK, není možné tomuto doporučení vyhovět. Navíc,
Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu plně
respektuje strategii obsaženou ve Státní energetické koncepci
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ČR.

Svaz průmyslu a
dopravy

Vyjádření k vypořádání:
ÚVČR - VÚV souhlasí s vypořádáním.
Akceptováno
1. Připomínka ke statistickým údajům
Na str. 30 až 38 je čtenář zahlcen velkým množstvím
statistických údajů, aniž by bylo zřejmé, k čemu tyto
údaje vlastně mají sloužit. Domníváme se, že tuto část by
bylo vhodné zásadním způsobem zestručnit a případně na
několika grafech demonstrovat hlavní trendy vývoje
energetiky, aniž by byl čtenář zahlcen množstvím dat.
Zásadní připomínka
Akceptováno
2. Připomínka ke kapitole 1.2 popis probíhajících
změn v energetice, část D Ostatní vlivy
determinující probíhající změny v energetice
(str. 43)
Požadujeme nahradit slova „v některých případech“ slovy
„zpravidla:
 zvyšující se možnosti zajištění tepla, kdy soustavy
zásobování tepelnou energií již v některých
případech zpravidla nepředstavují přirozený
monopol,
ale
jen
jednoho
z možných
poskytovatelů tepla;
Odůvodnění:
Substituty dodávek tepla ze soustav zásobování tepelnou
energií jsou dnes již dostupné prakticky kdekoliv v České
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republice. Vzhledem k tomu, že přechod na jiný způsob
výroby tepla (například pomocí plynového kotle nebo
tepelného čerpadla) je možný a prakticky proveditelný,
nemohou soustavy zásobování teplem představovat
přirozený monopol.
Zásadní připomínka
Akceptováno
3. Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A.3.2.
(str. 55)
Navrhujeme doplnit text vysvětlující navržený přístup
k problematice ostrovních provozů v tomto smyslu:
„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.
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
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odpojeném od elektrizační soustavy tedy nebude mít
dohled ERÚ, protože jeho kompetence definuje
energetický zákon.“
Odůvodnění:
Vzhledem k vzniku nových účastníků trhu a jejich
pravděpodobného zájmu požadovat po PDS provozování
lokálních ostrovů (např. energetickými společenstvími) je
potřebné zejména ve věcném záměru energetického
zákona tuto problematiku a její okolnosti řádně vysvětlit.
PDS nebude mít žádnou povinnost takové ostrovní
systémy vytvářet, ani pronajímat svá distribuční zařízení,
aby takové ostrovy mohly provozovat podnikatelská
uskupení, jednotlivci, či různá jiná uskupení. Toto
opatření se netýká ostrovních provozů vzniklých na
přechodnou dobu v důsledku působení ochran a
automatik.
Zásadní připomínka
4. Připomínka ke kapitole A.3.3 Oprávnění k
podnikání a postup pro jeho získání (str. 55)
Navrhujeme
zvážit
podřazení
obchodní
a
zprostředkovatelské činnosti pod jednu licenci a v rámci
přípravy paragrafového znění navrhujeme v závislosti na
výsledné podobě stávajícího návrhu novely EZ (sněmovní
tisk 799) zvážit vyčlenění zprostředkovatelské činnosti
pod samostatnou licenci. Navrhujeme tedy vyjít ze
stávajícího návrh novely EZ (sněmovní tisk 799), který
předpokládá oddělení činnosti zprostředkovatele a
obchodníka již na úrovni udělovaného podnikatelského
oprávnění (licence, resp. registrace).
Prosíme o
odpovídající úpravu zejm. kapitoly A.3.3 na straně 55 a H

Akceptováno
Text VZ upraven na str. 58 následovně:
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).
a dále na str. 114 (kapitola H.3):
Výkon zprostředkovatelské činnosti bude možné provozovat
pouze na základě licence na obchodní činnost, která bude
vydávána ERÚ po splnění v zákoně stanovených podmínek.
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sekce 2 věcného záměru, kdy bude uvedeno, že v rámci
příprav paragrafového znění dojde ke hodnocení obou
variant (jedna licence na všechny obchodní činnosti vs.
vyčlenění
zprostředkovatelských
činností
pod
samostatnou licenci), a to zejm. s ohledem na zachování
právní kontinuity s připravovanou novelou EZ.
Odůvodnění:
Věcný návrh uvádí, že regulace zprostředkovatelské
činnosti v energetice bude vycházet z chystané novely EZ
(sněmovní tisk 799) a výkon této činnosti bude považován
za další druh podnikání v energetice. Výkon této činnosti
má být ale dle aktuální podoby věcného návrhu možný na
základě licence na obchodní činnosti, kdy tato jedna
licence má nově sdružovat hned tři odlišné činnosti –
obchod s elektřinou/plynem, agregaci a zprostředkování.
Role zprostředkovatele je z povahy věci činnost zcela
odlišná od ostatních činností v rámci nového modelu trhu
s elektřinou a plynem. Zároveň nejde o činnost/podnikání,
které by bylo zaváděno celoevropsky v rámci transpozice
evropských předpisů. Jde o české specifikum, kdy vývoj
na trhu (zejm. nemožnost dostatečně postihovat nekalé
praktiky zprostředkovatelů) vyvolal v nedávné době
potřebu speciální regulace tohoto druhu podnikání.
Předmětem
obchodních
vztahů,
kterých
se
zprostředkovatel účastní, přitom není komodita ani jiná
pro energetiku specifická služba nebo činnost (vč.
agregace), nýbrž činnost, jejž obdobu nacházíme i v
jiných neenergetických segmentech retailového trhu.
Spočívá v zastupování klienta, nabízení nezávislých
makléřských služeb, organizování aukcí atp. Jde tedy
o velmi specifické činnosti, které jsou – v případě potřeby
speciální regulace - i v jiných oborech regulovány pomocí
nezávislého podnikatelského oprávnění (viz např.
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zprostředkování spotřebitelských úvěrů - zákon č.
257/2016 Sb. nebo zprostředkování pojištění – zákon č.
38/2004 Sb.). Pokud je i v rámci energetiky tato speciální
regulace potřeba, pak je na místě tento druh obchodní
činnosti striktně oddělit od činností ostatních účastníků
trhu (zejm. obchodníků). Zprostředkovatel totiž z povahy
věci bude v obchodních vztazích vystupovat mezi
zákazníkem a obchodníkem a není proto na místě
slučování činností pod jednu licenci. V opačném případě
bude docházet ke smazávání rozdílů mezi činností
obchodníka a činností zprostředkovatele a bude velmi
obtížené odlišitelné, kdy konkrétní osoba jedná jako
obchodník a kdy jako (nezávislý) zprostředkovatel.
Svébytná a samostatná regulace zprostředkovatelské
činnosti by v takovém případě v podstatě ztrácela své
opodstatnění.
Zásadní připomínka
Akceptováno
5. Připomínka ke kapitole A.3.3 Oprávnění k Doplněno do textu VZ na stranu 58.
Myslí se tím, že výroba tepelné energie je podřazena pod
podnikání a postup pro jeho získání (str. 56)
skupinu licencí dodávka do soustavy.
Požadujeme mezi druhy licencí doplnit licenci na výrobu
tepla.
Odůvodnění:
Pokud je výroba tepla vykonávána podnikatelským
způsobem, měla by podléhat licenci.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
6. Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A. 3.5 Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu odběrného místa ,
(str. 59)
předávacího místa a místa připojení uvedené v návrhu, který je
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v současné době projednáván v PS PČR (novela zákona POZE
část EZ). Definice odběrného místa (ve znění definice z VZ
„Registrace a evidence všech OPM. Data do této NEZ), předávacího místa a místa připojení budou vycházet z této
databáze bude registrovat a aktualizovat příslušný projednávané novely.“
provozovatel soustavy v elektroenergetice a plynárenství,
který bude rovněž odpovědný za správnost vložených dat. Vyjádření k vypořádání:
Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu odběrného SPD souhlasí s vypořádáním.
místa, předávacího místa a místa připojení uvedené v
návrhu, který je v současné době projednáván v PS PČR
(novela zákona POZE část EZ). Definice odběrného
místa, předávacího místa a místa připojení budou
vycházet z této projednávané novely.“
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:

Odůvodnění:
Nelze vyloučit potřebu revize dosavadního způsobu
registrace míst v informačním systému OTE v kontextu
navrhovaných změn fungování trhu s elektřinou. Nicméně
vzhledem k náročnosti a propojenosti dotčených
informačních systémů by bylo vysoce neefektivní, kdyby
účastníci trhu museli měnit několikrát po sobě své
informační systémy, pokud by se výše uvedená filozofie
změnila.
Zásadní připomínka
Akceptováno
7. Připomínka ke kapitole B Zákazník (str. 63)
Požadujeme nahradit slova „V odvětvích plynárenství a
teplárenství“ nahradit slovy „v odvětví plynárenství“:
Návrh věcných řešení v této oblasti vyplývá především
z povinnosti transponovat směrnici 2019/944, která se
však vztahuje pouze na odvětví elektroenergetiky.
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V odvětvích
plynárenství
a teplárenství
odvětví
plynárenství budou nové požadavky vyplývající
z uvedené směrnice promítnuty pouze tam, kde je to
vhodné a možné.
Odůvodnění:
V odvětví teplárenství neplatí unbundling a požadavky
směrnice 2019/944 tam promítat nelze. Ochranou
zákazníka v teplárenství se zabývá směrnice o energetické
účinnosti.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
8. Připomínka ke kapitole B.3.1 Právní úprava V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
zákazníka v energetice písm. c) Zákazník oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
v teplárenství (str. 73)
Požadujeme místo pojmu „konečný uživatel“ používat Vyjádření k vypořádání:
pojem „konečný spotřebitel“. Případně je možné používat SPD souhlasí s vypořádáním.
oba pojmy s lomítkem s tím, že finální pojem bude určen
až v rámci paragrafového znění.
Odůvodnění:
Pojem „konečný uživatel“ podle směrnice 2018/2002
zahrnuje vedle konečných zákazníků nakupujících
vytápění, chlazení či teplou užitkovou vodu pro vlastní
konečnou potřebu i uživatele jednotlivých budov nebo
jednotek budov s více bytovými jednotkami nebo
víceúčelových budov, pokud jsou tyto jednotky
zásobovány z ústředního zdroje a pokud uživatelé nemají
přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie.
Aby nedocházelo k nejasnostem ohledně transpozice
směrnice, považujeme za vhodnější v případě uživatelů
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bytových jednotek, kteří nemají přímou nebo individuální
smlouvu s dodavatelem energie hovořit o konečných
spotřebitelích.
Zásadní připomínka
Akceptováno
9. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1. Právo zákazníka na předběžnou a konečnou kalkulaci ceny tepla
bylo z věcného záměru odstraněno.
písm. c) (str. 78)
Navrhujeme vypustit níže uvedený text:


„bude zváženo zavedení práva na předložení
předběžné a výsledné kalkulace ceny tepelné
energie.“

Odůvodnění:
V žádném z regulovaných sektorů (elektroenergetika,
plynárenství) nepředkládá ani dodavatel komodity ani
poskytovatel služby kalkulaci, jakým způsobem je tvořena
cena. Kalkulace obsahují obchodně citlivá data a
nemohou být takto uvolňována široké veřejnosti.
Kalkulace by měly být předkládány kontrolnímu orgánu
k prověření oprávněnosti stanovené ceny, nikoliv však
zákazníkovi. Tento požadavek představuje neúměrný
zásah do postavení subjektů na trhu s teplem, které budou
tímto znevýhodněni.
Zásadní připomínka
Akceptováno
10. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1
písm. c) (str. 79)
Požadujeme doplnit níže uvedený tex na konec výčtu
povinností zákazníka:
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 „při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se
podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez
ohledu na uzavřené smlouvy
 provozovat odběrné zařízení tak, aby nedocházelo
k nežádoucímu ovlivňování provozu rozvodného
tepelného zařízení,
 dodržovat stanovené podmínky odběru tepla
v souladu se smlouvou.“
Odůvodnění:
Obdobně jako jsou dodavateli kladeny povinnosti zajistit
odpovídající kvalitu dodávky tepla a další povinnosti, je
nezbytné zakotvit i povinnost zákazníka dodržovat
stanovené/sjednané podmínky odběru (tyto podmínky
jsou vymezovány smluvně). Jejich porušováním zejména
v oblasti připojení odběrného tepelného zařízení může
dojít k ovlivňování provozu SZT, v extrémních případech
i k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob vykonávajících
kontrolní činnost a údržbu zařízení SZT. V praxi dnes
zaznamenávají provozovatelé SZT případy, kdy si
zákazníci např. za měřícím zařízením instalují zkraty a
tím nahřívají zpětnou větev, čímž snižují diferenční tlak a
negativně ovlivňují chod SZT.
Jedná se v zásadě o analogii s elektroenergetikou a
plynárenstvím, kdy technické podmínky provozu jsou
stanoveny
smlouvou
a
kodexem
příslušného
provozovatele soustavy. V žádném ze sektorů by nemělo
být přípustné provozovat zařízení v rozporu se
stanovenými parametry, zejména pokud takový provoz
negativně ovlivňuje či ohrožuje bezpečnost provozu
takové soustavy.
Zásadní připomínka
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Akceptováno
11. Připomínka k části „Stavebně provozní
aspekty“ bod C.3.3 Ochranná a bezpečnostní
pásma energetických zařízení (str. 94)
Třetí odstavec tohoto bodu na str. 94/95 požadujeme
upravit
následujícím
způsobem
s
vyznačením
navrhovaných změn:
„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.“
Odůvodnění:
Z úvodní věty tohoto odstavce by se mohlo dovozovat, že
se způsob stanovení rozsahu ochranných pásem týká
všech druhů energetických podzemních vedení, přestože
se v dalším textu zmiňuje vodič. To je ale pro
plynárenství nepřijatelné, zejména v případech uložení
plynovodního potrubí ve větších hloubkách jak 1m ve
městech. Provozovatel distribuční soustavy musí mít
možnost udělit souhlas s činnostmi a stanovit podmínky
pro realizaci staveb prováděných i na povrchu u těchto
plynovodů zejména z hlediska přístupnosti k plynovodu z
důvodů prováděných údržbových prací a případných
oprav. Proto u plynovodů požadujeme zachování
současného přístupu zakotveného v §68.
Zásadní připomínka
Akceptováno
12. Připomínka ke kapitole D.3. Návrh věcných Doplněn tento text:
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řešení v oblasti (str. 96)
Požadujeme nahradit v textu slova: „…k cenové regulaci
v teplárenství.“ slovy: „k širšímu zahrnutí externích
nákladů a pobídek pro zvyšování energetické účinnosti u
zákazníků, či použití regulace v teplárenství pouze tam,
kde není relevantní konkurence ze strany jiných nositelů
energie.“
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
k širšímu zahrnutí externích nákladů a pobídek pro
zvyšování energetické účinnosti u zákazníků, či použití
regulace v teplárenství pouze tam, kde není relevantní
konkurence ze strany jiných nositelů energie.

„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).“

Odůvodnění:
Navrhujeme adekvátní rozšíření textu tak, aby z něho bylo
zřejmé, k jakým změnám v cenové regulaci by mohlo
dojít. Příliš obecná formulace s ohledem na změny cenové
regulace může znejišťovat sektor teplárenství a potažmo
jeho zákazníky.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
13. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D. 4 NEZ vymezí základní aspekty správního řízení pro oznamování
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hodnot parametrů regulačního vzorce příslušným regulovaným
subjektům formou individuálního správního aktu, včetně atributů
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
rozkladu či soudního přezkumu a jejich dopadů do stanovování a
„Oproti současné právní úpravě EZ dojde z hlediska uplatňování cen.
regulace cen v elektroenergetice a plynárenství v NEZ Za tento text doplněna věta: „Podmínkou pro flexibilnější
využívání distribuční soustavy je zavedení dynamických
zejména k následujícím změnám:
síťových tarifů.“
(…)
 „NEZ vymezí základní aspekty správního řízení Vyjádření k vypořádání:
pro oznamování hodnot parametrů regulačního SPD souhlasí s vypořádáním.
(str. 97)

vzorce příslušným regulovaným subjektům formou
individuálního správního aktu, včetně atributů
rozkladu či soudního přezkumu a jejich dopadů do
stanovování a uplatňování cen.
 Budou umožněny časově rozlišené síťové tarify
odrážející využívání sítě, a to i s ohledem na
lokální potřeby řízení sítě, v souladu s nařízením
2019/943 s cílem umožnit flexibilnější využívání
distribuční soustavy pro zajištění spolehlivé a
bezpečné dodávky elektřiny.“
Odůvodnění:
Zimní balíček, zejména směrnice 2019/944 a nařízení
2019/943 kladou velký důraz na posílení role aktivních
zákazníků a využívání všech tržních mechanismů pro
zajištění spolehlivé dodávky za přiměřené ceny. V tomto
ohledu upřednostňují, tam kde to je možné, využívání
flexibilních cenových mechanismů před ekonomicky
náročným posilováním sítě. V této souvislosti se mluví o
tzv. dynamických distribučních tarifech, které mohou řešit
i lokální problému v sítích. Stávající energetický zákon
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takové tarify neumožňuje, neboť PDS v tomto směru
nedává žádné možnosti, a to ani za předpokladu rámce
definovaného ERÚ. Proto je zapotřebí ve věcném záměru
NEZ na toto téma upozornit a s ERÚ nastavit potřebný
právní rámec.
Zásadní připomínka
14. Připomínka ke kapitole D.4. Požadavky na
promítnutí nové úpravy do právního řádu (str.
97)
Požadujeme doplnit do věcného záměru NEZ explicitní
zákaz přenášení nákladů z tranzitní činnosti do národní
přepravy (v současnosti jsou částečně přenášeny náklady
na nové tranzitní projekty):

Akceptováno
Do věcného záměru doplněn text (bod C2, str. 205) „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.“

NEZ vymezí v právním rámci pro vytvoření Zásad
cenové regulace bariéry pro to, aby při implementaci
nařízení Komise (EU) 2017/460, NC TAR, bylo
zabráněno křížovým dotacím a nedocházelo
k přenášení tarifních nákladů na mezinárodní
přepravu na vnitrostátní uživatele plynárenské
soustavy.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že přenášení nákladů na mezinárodní
přepravu do regulace cen na národní úrovni v konečném
důsledku dopadá na zákazníka a zvyšuje cenu
spotřebovávané energie, je třeba zabránit tomu, aby byly
náklady vynaložené na mezinárodní přepravu a budování
přepravní infrastruktury sloužící výhradně pro účely
mezinárodní přepravy nebyly přenášeny prostřednictvím
regulačních mechanismů na vnitrostátní uživatele
Stránka 16 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

plynárenské soustavy v ČR.
Zásadní připomínka
Akceptováno
15. Připomínka ke kapitole D.3 Návrh věcných Věta doplněna do textu VZ (str. 97).
řešení v oblasti (str. 97)
Požadujeme na konec třetího odstavce doplnit větu:
„Dalším důvodem pro změnu přístupu k cenové regulaci
teplárenství je rostoucí konkurence lokální výroby tepla.“
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 změnu přístupu k cenové
regulaci teplárenství je rostoucí konkurence lokální
výroby tepla.
Odůvodnění:
Důvodem pro změnu přístupu k cenové regulaci
v teplárenství není jen jeho transformace s ohledem na
klimatické cíle, ale také a především rostoucí konkurence
v podobě lokální výroby tepla. Teplárenství již delší dobu
nepředstavuje tzv. přirozený monopol, což by mělo být
reflektováno.
Zásadní připomínka
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16. Připomínka ke kapitole E.
společenství (str. 99 a následující)

Akceptováno
Energetická Doplněno do VZ na str. 99.

Jednotná definice energetického společenství nenaplní
požadavky směrnic 2019/944 a 2018/2001, požadujeme
zachovat odlišné definice. Požadujeme pro účely
energetického zákona pracovat s definicí podle směrnice
2019/944 a to pouze pro elektroenergetiku a s definicí
podle zákona 2018/2001 pracovat v zákonu o
podporovaných zdrojích energie.
Odůvodnění:
Společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice
2018/2001 a energetické společenství podle směrnice
2019/944 mají sice řadu společných prvků, ale také
podstatné odlišnosti, které nejsou ve věcném návrhu
nového energetického zákona vůbec řešeny. Občanské
energetické společenství podle směrnic 2019/944
připouští pouze malé podniky, zatímco definice
společenství pro obnovitelné zdroje podle měrnice
2018/2001 připouští jako členy i podniky střední. Naopak
definice společenství pro obnovitelné zdroje požaduje,
aby se jednalo o členy, kteří se nacházejí v blízkosti
projektů energie z obnovitelných zdrojů vlastněných a
vybudovaných tímto právním subjektem. Jednotná
definice energetického společenství tak nebude moci
současně naplnit požadavky obou směrnic.
Zásadní připomínka
Vysvětleno
17. Připomínka č. 3: K oddílu F. Ukládání energie Detailní popis práv a povinností bude popsán v paragrafovém
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znění NEZ.

(str. 104)

Oblast akumulace energie považujeme za nedostatečně Vyjádření k vypořádání:
rozpracovanou. Nejpozději při návrhu paragrafového SPD souhlasí s vypořádáním.
znění očekáváme, že bude pojednána s patřičným
významem a v detailu.
Odůvodnění:
Oblast ukládání energie je v českém právním řádu
ukotvena nedostatečně, resp. v zákonné podobě definičně
absentuje zcela. Rozumíme tomu, že k dynamickému
rozvoji různých forem akumulace dochází až v několika
posledních letech, ovšem zákonodárce tuto skutečnost
doposud nereflektuje vůbec a je zřejmé, že ani transpozice
požadované definice ze směrnice 2019/944 se nestihne
v řádném termínu. V souladu s věcným záměrem se
přitom domníváme, že pro to, aby česká energetika plně
reflektovala platné trendy, je široký rozvoj různých prvků
akumulace nezbytný. Proto nerozumíme, že takto
podstatná oblast je ve věcném záměru popsána na dvou,
resp. i s kap. 2.2C, pěti stranách, zvláště když další nové
legislativní prvky – jako jsou např. energetická
společenství a agregátor – mají výrazně více prostoru.
Věříme, že při přípravě paragrafového znění bude oblasti
akumulace věnována podstatně širší pozornost a
zákonodárce k ní bude přistupovat s patřičnou důsledností
a s férovým a nediskriminačním přístupem vůči různým
formám akumulace včetně nezbytnosti certifikace těchto
zařízení.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
18. Připomínka ke kapitole F.2 Vyhodnocení „Činnost ukládání energie (obě její formy), pokud bude
vykonávána podnikatelsky, bude možné vykonávána na základě
licence na dodávku do soustavy.“
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současného stavu (str. 106)
Požadujeme vypustit větu: „Činnost ukládání energie (obě
její formy) bude možné vykonávat na základě licence na
dodávku do soustavy.“

Vyjádření k vypořádání:
SPD souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
Předně není jasné, o jaké „obě“ formy se jedná. Dále není
důvod vlastní činnost ukládání energie obecně vázat na
licenci na dodávku do soustavy. Ta by měla být potřeba
právě jen v případě, kdy je energie do soustavy dodávána,
a to ještě podnikatelsky.
Zásadní připomínka
Akceptováno
19. Připomínka ke kapitole 2.1., části I, bodu I.3.3
(str. 119)
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu:
„Dále se navrhuje zavést do NEZ fikci ukončení přerušení
dodávky, v těch případech, kdy se provozovateli
přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nepodaří
(ani opakovaně) ukončení přerušení dodávky zrealizovat z
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti
zákazníka při omezení dodávky elektřiny do stanoveného
termínu určeného prováděcím právním předpisem.“
Odůvodnění:
V rámci věcného záměru NEZ došlo zřejmě k mylné
záměně pojmů „přerušení“ a „ukončení“ dodávek
elektřiny. Filozofie je taková, že dodavatel elektřiny má
právo ve specifických případech požádat o přerušení
dodávek elektřiny do odběrného místa, přičemž však
nedochází
k ukončení
smluvního
vztahu
mezi
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dodavatelem elektřiny a zákazníkem. Cílem zavedení
fikce přerušení je řešit případy, kdy se provozovateli dané
soustavy nepodaří zajistit fyzické přerušení dodávek
elektřiny (tj. přerušit tok elektřiny) a zákazník i nadále
odebírá a tento odběr (včetně odchylek) jde k tíži
dodavatele elektřiny, přestože uplatnil své zákonné právo.
Naopak zde uváděná fikce ukončení je zcela nejasný
institut, který dosud na energetickém trhu není zaveden a
který evokuje, že by docházelo k ukončení smluvního
vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem zásahem třetí
strany, což v českém právním řádu není přípustné.
Z tohoto důvodu požadujeme navrženou úpravu textu.
Zásadní připomínka
Akceptováno
20. Připomínka k části „Smluvní vztahy“ bod I.2.3.
NEO (str. 117)
Text požadujeme upravit následujícím způsobem s
vyznačením navrhovaných změn:
„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.
Stránka 21 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

Odůvodnění:
S fikcí souhlasíme, ale požadujeme současné právo
obchodníků na přerušení nebo ukončení dodávky plynu
zákazníkovi při neoprávněném odběru vyvážit posílením
pravomocí provozovatele dané soustavy, k níž je zákazník
připojen, zejména co se přístupu k měřicímu zařízení týká.
Domníváme se, že současná právní úprava problematiky
přerušení dodávky z důvodu neoprávněného odběru
konkrétně fikce přerušení upravená prováděcím
předpisem zakládá značnou nerovnost mezi dotčenými
účastníky trhu s plynem, protože v případě přerušení
odběru obchodník přestává dodávat plyn, ale pokud se
distributorovi nepodaří odpojit do 14 dnů plynoměr, tak
zákazník odebírá na úkor distributora, kterému tak vzniká
neoprávněný odběr, přestože jak smlouva o distribuci, tak
i smlouva o sdružených službách dodávky zůstávají v
platnosti (na rozdíl od situace ukončení odběru).
Zásadní připomínka
Akceptováno
21. Připomínka ke kapitole 2.1., části I. Bodu I.4.1
(str. 123)
Požadujeme upravit text u smluv v plynárenství takto:
„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“
Odůvodnění:
V současné době, jakmile dojde ke změně zákazníka v
OM, uzavírá se s ním nová smlouva o připojení. Jde o
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administrativně velice náročný proces, který značně
zatěžuje distributora, ale je komplikací i pro zákazníka,
jehož ochota podepisovat takovouto „formální“ smlouvu
je velice nízká, jak nám ukazuje každodenní praxe, takže
v řadě případů ani přes opakované urgence není nová
smlouva ze strany zákazníka podepsána. Proto se navrhuje
zvážit možnost integrace smlouvy o připojení
v plynárenství do smlouvy o distribuci plynu zejména u
zákazníků kategorie domácnost a ponechat smlouvu o
připojení pouze ve vztahu k realizaci vlastního připojení.
Tento návrh by se neměl dotýkat klíčových zařízení jako
výroba plynu apod., kde smlouva o připojení je jedním z
důležitých zdrojů informací pro výkon činnosti. Případné
uplatnění tohoto konceptu bude výhradně v sektoru
plynárenství a nebude přenášen do jiných sektorů.
Zásadní připomínka
Akceptováno
22. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Doplněno do textu VZ.
(str. 124)
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
„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
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definovanou
měsíců).“

výpovědní

lhůtou

(např.

12

Odůvodnění:
V současné době existuje právní nejistota, zda je
dodavatel tepelné energie oprávněn vypovědět smlouvu
na dodávku tepelné energie. Je nezbytné zakotvit takové
právo zejména pro případy, kdy nejsou plněny podmínky
ze smlouvy, nedojde k dohodě smluvních stran o výši
ceny apod. V případě výpovědi z důvodu neodběru nebo
jiného závažného porušení smlouvy, by měl být
zachováno právo na úhradu nákladů na odpojení v
souladu s ustanovením EZ (§ 77, odst. 5).
Zásadní připomínka
Akceptováno
23. Připomínka ke kapitole I.4.3 NEO (str. 126)
Požadujeme doplnit, že možnost ukončení dodávky se
týká i tepla.
 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.
Odůvodnění:
Možnost ukončení dodávky by se měla týkat i tepla.
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Zásadní připomínka
Akceptováno
24. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.3
(str. 125)
Požadujeme text upravit následujícím způsobem:
•
„v případě NEO bude mít ta strana, které vzniká
škoda, právo uplatnit některý z následujících postupů:
o
omezení dodávky, čímž se rozumí fyzické
snížení
dodávaného
množství
elektřiny/plynu/tepelné energie 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;
Uvedený postup nelze z technických důvodů realizovat
v sektoru plynárenství a teplárenství (v těchto
sektorech lze uplatnit pouze níže uvedené postupy).
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 do odběrného
místa zákazníka, při kterém dojde ze strany
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obchodníka s elektřinou/plynem nebo výrobce
elektřiny/plynu, dodavatele tepelné energie nebo
provozovatele zařízení pro ukládání energie k
ukončení smluvního vztahu se zákazníkem
Odůvodnění:
V sektoru plynárenství a teplárenství neexistují technické
prostředky, kterými by bylo možné pouze částečně omezit
dodávku plynu nebo tepla; lze pouze dodávky energie
přerušit nebo ukončit, přičemž se vždy jedná o úplné
zamezení toku energie. V elektroenergetice naopak
existují již technické prostředky, které umožní pouze
částečné snížení dodávek elektřiny, proto dává smysl
tento institut v elektroenergetice připustit.
Zásadní připomínka
Akceptováno
25. Připomínka ke kapitole 2.1., části J., bodu J.3.6 Na str. 139 doplněna věta
„Kontrolu věcného usměrňování cen tepla bude vykonávat
(str. 136)
ERÚ.“
Navrhujeme níže uvedený text přeformulovat a vymezit
konkrétně oblasti, v nichž bude SEI vykonávat kontrolu.
„Podle NEZ bude SEI vykonávat kontrolu ve všech
oblastech, ve kterých nebude kompetentní ERÚ (např.
přeložky, bezpečností a ochranná pásma).“
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že opětovně dochází k přerozdělování
kompetencí mezi orgány státní správy, konkrétně
Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou
inspekcí, je nezbytné, aby byla široká veřejnost jasně
seznámena s tím, které oblasti konkrétně který orgán má
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řešit. Konkrétní textaci nepředkládáme, jelikož k tomuto
bodu očekáváme diskusi za účelem vyjasnění kompetencí
SEI.
Zásadní připomínka
Akceptováno
26. Připomínka ke kapitole 2.2, části A, bodu A.3 Text upraven na str. 120
(str. 148)
Navrhujeme za text
„•
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.“
doplnit text ve smyslu níže uvedených připomínek:
a. Návrh připomínky
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
 „model trhu bude precizovat finanční toky tzv.
průtočných položek tak, aby byla jednotná
logika jejich výběru a při finančním toku ke
konečnému příjemci maximálně využita
jednotná informační platforma OTE.“
Odůvodnění
Cílem je zajistit transparentní a jednoduchý systém a
minimalizace rizik soudních sporů.
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b. Návrh připomínky
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
 „S ohledem na rozšiřující se role účastníků trhu
jako uživatelů sítí (aktivní zákazníci, nezávislí
agregátoři,
energetická
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, jedná se zejména o
vymahatelnost
dodržování
dispečerských
pokynů, ustanovení PPPS a PPDS (např.
nastavení ochran výrobců, aj.); to vše při
transparentním a nediskriminačním procesu
tvorby a schvalování příslušných kodexů.“
Odůvodnění
Důvodem je zajištění bezpečnosti a spolehlivosti
provozování soustav a kvality dodávané elektřiny, a
to vše za přiměřené ceny. Současně je klíčové, aby
při tvorbě a schvalování odpovídajících pravidel byly
rovněž reflektovány rovněž dopady na ostatní
účastníky trhu.
c. Návrh připomínky
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
 „Model trhu předpokládá modernizaci síťových
tarifů,
v jejímž
důsledku
budou
více
reflektovány nové typy spotřebičů i nové aktivity
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účastníků trhu.“
Odůvodnění:
Energetický zákon by měl s ohledem na zamýšlené
koncepční změny podpořit tuto problematiku, aby
nově nastavený model trhu byl skutečně funkční.
Zásadní připomínka
Akceptováno
27. Připomínka k oddílu A.4. Požadavky na
promítnutí nové právní úpravy do právního
řádu (str. 151)
Požadujeme doplnění textu na str. 151 o možnost zavést a
využít kapacitní mechanismy, budou-li třeba pro stabilní a
bezpečný provoz elektrizační soustavy. Úplné znění
ustanovení tak bude:
- 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)
Odůvodnění
V kapitole A.3. Návrhy věcných řešení na str. 150 je
diskutována potřeba zavedení určité formy kapacitního
mechanismu v podmínkách ČR, resp. vytvoření
zákonných předpokladů pro jeho aktivování v případě, že
si to vývoj v oblasti přiměřenosti výrobních kapacit
vyžádá.
Následující kapitola A.4. Požadavky na promítnutí nové
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právní úpravy do právního řádu, jež by měla
konkretizovat samotné požadavky na právní úpravy, už
ale kapacitní mechanismy nezmiňuje. Protože se jedná o
nový právní instrument, považujeme za nutné odkaz na
kapacitní mechanismy provést i v kap. A.4., např. formou
doplnění odrážky na str. 151.
Zásadní připomínka
Akceptováno
28. Připomínka ke kapitole A.3 Návrh věcných
řešení v oblasti (str.151)
Požadujeme vypustit větu: „Jako vhodná forma
kapacitního mechanismu pro ČR se jeví strategická
rezerva.“
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. Jako vhodná forma kapacitního mechanismu
pro ČR se jeví strategická rezerva. V NEZ budou uvedeny
povinnosti MPO, provozovatele přenosové soustavy
a případně dalších subjektů v souvislosti s potenciálním
zavedením kapacitního mechanismu v ČR.
Alternativně ji navrhujeme nahradit větou: „O vhodné
formě kapacitního mechanismu bude rozhodnuto v rámci
přípravy paragrafového znění nového energetického
zákona.“
Odůvodnění:
Pro rozporované tvrzení nejsou ani ve věcném záměru
zákona ani ve Zprávě o hodnocení dopadů regulace
Stránka 30 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

uvedeny žádné konkrétní argumenty. Forma kapacitního
mechanismu by měla zůstat na úrovni věcného záměru
zákona otevřená.
Zásadní připomínka
Akceptováno
29. Připomínka ke kapitole 2.2, části C, bodu C.4
(str. 159)
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu:
„ukládáním elektřiny v elektrizační soustavě se rozumí
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,
a to v rámci jednoho odběrného místa;“
Odůvodnění:
Přestože se v návrhu definice této činnosti do NEZ jedná
o doslovný přepis definice ze směrnice 2019/944,
nepovažujeme toto za šťastné, neboť pouhé odložení
spotřeby elektřiny na pozdější okamžik, než byla
vyrobena, nelze považovat za ukládání elektřiny, ale
v zásadě za aktivaci flexibility, o níž hovoří NEZ v jiných
částech. Považujeme za vhodné se ještě definicí činnosti
ukládání elektřiny zabývat a precizovat textaci v rámci
paragrafového znění.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
30. Připomínka ke kapitole 2.2, části C, bodům C.3 V této souvislosti však bude důležité se vypořádat s tím, že
dochází ke změně pohledu na technologii přečerpávacích
(str. 159) a C.4 (str. 160)
vodních elektráren dosud vymezených jako výrobny elektřiny a
Stránka 31 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

Požadujeme text v bodě C.3 (str. 159) upravit
následujícím způsobem:
"Bude zavedena definice ukládání elektřiny (jako činnosti
v elektroenergetice) a zařízení pro ukládání elektřiny.“
Zavedením definice akumulačního zařízení v rámci
směrnice (EU) 2019/944 dochází ke změně pohledu na
přečerpávací vodní elektrárny, které dosud měly statut
výroben elektřiny. Nicméně v kontextu této změny bude
zajištěno, že nově stanovená pravidla energetického
zákona a upravený model trhu s elektřinou nepovedou
ke zhoršení ekonomické situace provozu přečerpávacích
vodních elektráren (jakožto důležitých ekologických
zdrojů energie a flexibility pro zajištění bezpečného a
spolehlivého provozu elektrizační soustavy) uvedených
do provozu před účinností nového energetického zákona,
a tedy budou vytvořeny odpovídající legislativní
i regulatorní podmínky pro zachování provozu těchto
elektráren."
Požadujeme text v bodě C.4 (str. 160) upravit
následujícím způsobem:

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.
Vyjádření k vypořádání:
SPD souhlasí s vypořádáním.

 zařízením pro ukládání elektřiny v elektrizační
soustavě se rozumí zařízení, v němž probíhá
ukládání elektřiny; přečerpávací vodní elektrárny
se nepovažují za zařízení pro ukládání elektřiny ve
smyslu této definice.
Odůvodnění:
Přečerpávací vodní elektrárny jsou rovněž zařízením pro
ukládání elektřiny. Vyloučení těchto zařízení je v rozporu
se směrnicí 2019/944, která žádnou podobnou výjimku
neobsahuje a ani nepřipouští.
Přečerpávací vodní elektrárny (ať je již označujeme jako
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výrobny nebo akumulační zařízení) jsou významným
ekologickým zdrojem pro řízení soustavy, zejména pro
zajištění náhrady v případě výpadku největšího zdroje v
elektrizační soustavě (kritérium N-1). Je proto zásadní
zajistit, že i v případě, že budou měněny některé
podmínky a principy modelu trhu s elektřinou, bude i
nadále zajištěno, že tyto zdroje budou moci zůstat v
provozu (z pohledu technických i ekonomických
podmínek). Aplikace některých nových pravidel může
představovat zásadní retroaktivní zásah a negativní dopad
na stávající zařízení a nelze vyloučit riziko ukončení
jejich provozu, což z pohledu ČR není žádoucí. Obdobný
postup aplikují rovněž jiné členské státy (např. Rakousko)
Zásadní připomínka
Akceptováno
31. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.3
(str. 164)
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu:
„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 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
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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 případě, že provozovatel přenosové
soustavy bude muset uvolnit více než stanovenou hodnotu,
bude provozovatel přenosové soustavy povinen tuto
informaci o množství uvolňované elektřiny pro daný
obchodní interval před podáním příslušné nabídky
zveřejnit.“
Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému postavení provozovatele
soustavy a informační asymetrii ve vztahu k ostatním
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účastníkům trhu s elektřinou (obchodníkům, dodavatelům,
zákazníkům) je klíčové přijmout taková opatření, aby jeho
případné nabídky na uvolnění energie na trh tento trh
neovlivňovaly. Provozovatel přenosové soustavy by tak
měl pouze reflektovat bidy na tomto trhu, a tedy jeho
nabídky by měly pouze přejímat cenu z tohoto trhu (čehož
lze při praktickém fungování dosáhnout tak, že budou
jeho nabídky podávány s cenou ve výši stropu
stanoveného organizátorem trhu pro daný trh).
Zásadní připomínka
Akceptováno
32. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3
(str. 173)
Navrhujeme na konec celé této kapitoly doplnit text
v tomto smyslu:
„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 nn s ročním odběrem nad 6 MWh. Zároveň
však bude nutné se vypořádat s rozhodnutím o cílovém
nasazování AMM měření po osazení zbývajících
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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.“
Odůvodnění:
Věcný záměr zákona se odkazuje na NAP SG pro období
2015 – 2020 s výhledem do roku 2030, který byl schválen
usnesením vlády č. 149 dne 4. března 2015 a aktualizován
16. září 2019. V souladu s tímto plánem se předpokládá
realizace chytrých sítí, kdy v samotném textu věcného
záměru NEZ se uvádí „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“. Smart
grids jsou jedním ze zásadních předpokladů
v transformaci energetiky, která je urychlována mj.
požadavky na plnění klimatických cílů (výroba energií
z OZE, snižování energetické účinnosti). Nicméně bez
zavedení chytrých měření (inteligentních měření) lze jen
těžko takovou síť považovat za skutečně smart.
Současně je nezbytné se vypořádat s požadavkem
zakotveným směrnicí 2019/944 na implementaci
inteligentního měření a měřicích systémů jako celku, což
je v návrhu věcného záměru absentováno.
Zásadní připomínka
Akceptováno
33. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4
(str. 175)
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu:
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 „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 nebo
uzavřené distribuční soustavy,“
Odůvodnění:
Dané právo nelze s ohledem na pravidla unbundlingu
aplikovat na provozovatele distribuční soustavy, pro
kterého platí povinnost právního oddělení činnosti
distribuce od činnosti výroba elektřiny a obchod
s elektřinou.
Zásadní připomínka
Akceptováno
34. Připomínka ke kapitole 2.2, části H, bodu H.3.3 Do textu věcného záměru doplněno: „Přístup k zohlednění
technických pravidel a norem bude sjednocen pro plynárenství a
(str. 192)
elektroenergetiku.“
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu:
„Bude stanoveno, že k výkonu činností upravených NEZ
budou používána technická zařízení, která splňují
požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními
předpisy a technickými normami, včetně podnikových
norem.“
Odůvodnění:
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Pojem „podnikové normy“, jak ho známe z taxativního
výčtu obsaženého z § 2 odst. 2 zákona č. 96/1964 Sb., o
technické normalizaci, se bohužel vytratil již v následném
znění zákona č. 142/1991 Sb., o československých
technických normách (absence taxativního výčtu stupňů
technických norem). Navrhujeme s ohledem na
vyváženost elektroenergetiky a plynárenství postupovat
obdobně jako v plynárenství, kde technická pravidla
v plynárenství plní obdobnou úlohu jako podnikové
normy v elektroenergetice.
TP (Technická pravidla) - mají charakter veřejně
dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci
zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů
konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými
orgány a organizacemi považována za uznaná technická
pravidla vyjadřující stav techniky.
PNE (Podnikové normy energetiky) jsou obecně nižším
stupněm technických norem a vhodným způsobem
doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky.
Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. lze chápat normy PNE
jako technické normy výrazně oborového charakteru,
přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých
vnitřních předpisů převážně závazného charakteru,
a uplatňované při technických řešeních rozvodných
zařízení i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo
elektroenergetiku.
Zásadní připomínka
Vysvětleno
35. Připomínka ke kapitole 2.3, části B, bod B.4 Výrobny biometanu jsou dle zákona výrobnami plynu. U práv a
povinnosti výroben plynu není možné rozlišovat jaký druh plynu
(str. 202)
vyrábí, neboť zákon stanovuje jednotnou definici plynu. Kromě
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Navrhujeme upravit text v tomto smyslu a dále obecně významného faktu, že případná havárie plynového zařízení, v
doporučujeme revizi povinností výrobců plynu s cílem konkrétním případě výrobny plynu, znamená ohrožení životů,
minimalizovat administrativní zátěž:
zdraví a majetku osob, znamená takováto havárie i dopad na
chod plynárenské soustavy. Výrobny plynu jsou totiž připojeny k
 „vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na distribučním soustavám a každý jejich výpadek či havárie
dodávku do soustavy za stanovených podmínek negativně ovlivní zásobování konečných zákazníků. Proto je
havarijní plány výroben plynu, zaslat je MPO nutné, aby pro případ takovéto situace měla každá výrobna
a každoročně je upřesňovat; tato povinnost se plynu, stejně jako všichni provozovatelé soustav a zásobníků
bude vztahovat na výrobce plynu s vyšším než plynu zpracován Havarijní plán. Tak tomu je i v současné době a
v praxi to nepřináší žádné problémy.
stanoveným výkonem výrobny plynu;“
Odůvodnění:
V souvislosti se zaváděnou podporou biometanu aktuálně
projednávanou novelou zákona o podporovaných zdrojích
energie lze očekávat rozvoj výroben biometanu a to
různých velikostí výkonů. Je proto žádoucí menším
výrobnám snížit administrativní zátěž obdobně, jako je
tomu v případě elektroenergetiky, kde havarijní plány jsou
vypracovávány pouze u výroben o výkonu vyšším než
stanoveném (viz kap. 2.2).

Existuje zde těsná součinnost s krajskými hasičskými
záchrannými sbory a zhotovení havarijního plánu není žádný
složitý a administrativně náročný proces. Vlastní havarijní plán
obsahuje údaje, které musí mít stejně každý provozovatel
výrobny plynu, plynárenské soustavy či zásobníku z praktických
důvodů zpracované.
Na základě Hospodářskou komorou České republiky podané
připomínky k bodu č. 33 (původně č. 79) jsme provedli u
výroben plynu jednu významnou změnu oproti současnému
stavu a omezili jejich povinnost aktualizace havarijního plánu
pouze na případ změn.

Je obecně žádoucí revidovat rozsah povinností
ukládaných výrobci plynu zákonem s cílem snížit
administrativní zátěž. Typicky se jedná o tyto stávající Vyjádření k vypořádání:
SPD souhlasí s vypořádáním.
povinnosti:
 zasílat zprávy o kvalitě a úrovni údržby na MPO a
ERÚ – otázkou je, zda skutečně musí být
reportováno pravidelně
 zasílat aktualizované havarijní plány na MPO
(ideálně opět dle výkonu)
 vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou
bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a předávat
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operátorovi
soustavy.

trhu

a

provozovateli

přepravní

Dále navrhujeme umožnit naplnit povinnost zřídit a
provozovat technický dispečink, který odpovídá za
dispečerské řízení výroby plynu možností outsourcingu
této činnosti k jinému subjektu, tj. např. provozovateli
distribuční soustavy nebo dodavatele technologie, který
takový dispečink 7/24 provozuje.
Zásadní připomínka
Akceptováno
36. Připomínka ke kapitole 2.3, částem C a D,
bodům C.3 (str. 205), C.4 (str. 206), D.4 (str.
213), E.3 (str. 217) a E.4 (str. 218)
Požadujeme upravit texty dotčených ustanovení v tomto
smyslu:
Bod C.3
„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 neměla
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
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na úrovni nového zákona zvážena také úprava tzv.
pilotních projektů, které umožní testovat nové
technologie za stanovených podmínek.“
Bod C.4
„•
v kontextu přijatého řešení budoucí právní
úpravy budou dále za stanovených podmínek provozovat
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 za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti a poskytovat
služby poskytování služeb podporující sector-coupling.“
Bod D.4
„Práva provozovatele regionální distribuční soustavy
v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy
budou dále za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti a poskytovat
služby poskytování služeb podporující sector-coupling.“.
Bod E.3
„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 Dále by 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
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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. neměl být
omezen v provozování zařízení na přeměnu fosilních
plynů (zemní plyn) na nízkoemisní (dekarbonizované)
plyny, například díky vlastnictví a provozu zařízení
používajících technologii parní reformace zemního plynu
(steam methane reforming) v kombinaci s technologiemi
zachycování či využívání uhlíku (carbon capture and
storage nebo carbon capture and utilization) nebo
pyrolýzu zemního plynu.“
Bod E.4


v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy
budou dále za stanovených podmínek provozovat
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 za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti
a poskytovat služby poskytování služeb podporující
sector-coupling.

Odůvodnění:
Služby sector couplingu a přeměny energie jsou velmi
podobné akumulaci elektřiny, která je již ukotvena v nové
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směrnici o trhu s elektřinou. Směrnice k vlastnictví
akumulace přistupuje tak, že by měla být primárně
vlastněna a provozována tržními subjekty a pouze v
případě jejich nezájmu ze strany trhu o provoz či
vlastnictví takového zařízení by měl být provoz a
vlastnictví povoleno provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy. Podobný směr tak lze očekávat i v
rámci připravovaného plynárenského balíčku. V této fázi
přípravy zákona však nelze předjímat výslednou podobu
pravidel, protože budou převzata z nadřazené EU
legislativy, která je v současné době ve stadiu diskuzí a
připrav, Navržené řešení však nesmí být v rozporu se
stávající platnou evropskou legislativou, a to zejména v
otázce požadavků unbundlingu.
Zásadní připomínka
Akceptováno
37. Připomínka ke kapitole E.3 Návrh věcných
řešení v oblasti (str.218)
Požadujeme doplnění, že přístup provozovatelů přepravní
a distribuční soustavy ke skladování plynu bude za
zákonem stanovených podmínek.
Přístup ke službě uskladňování budou mít za zákonem
stanovených podmínek i provozovatelé přepravní
a distribuční soustavy.
Odůvodnění:
Přístup k zásobníkům pro provozovatele přepravní a
distribuční soustavy by měl být omezen pouze na případy
řešení technických omezení provozu daných soustav se
souhlasem Energetického regulačního úřadu a měl by být
podroben podmínkám omezujícím narušení trhu.
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Zásadní připomínka
Akceptováno
38. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3
(str. 220)
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
„•
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.“
Odůvodnění:
Požadujeme vymezit, že vyhrazení zásobníku plynu pro
provozovatele přenosové soustavy je možné pouze
dočasně do vyřešení nedostatečné kapacity přepravní
soustavy ČR, v souladu s aktuálně projednávanou novelou
Energetického zákona v PSP ČR.
Navrhované ustanovení cílí především na vyřešení
problémů regionu severní Moravy. Po vyřešení kapacitní
nedostatečnosti plynárenské infrastruktury v tomto
regionu lze ustanovení vyjmout ze zákona.
Zásadní připomínka
39. Připomínka ke kapitole 2.4, části A (str. 228)

Akceptováno s úpravou
Považujeme za vhodné neprovádět žádné výjimky z povinnosti
měřit dodávku tepelné energie, jelikož to evropská legislativa (v
ustanovení čl. 9a směrnice 2018/2002) neumožňuje.
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Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:

Vyjádření k vypořádání:

„Dodavatel tepelné energie má dále povinnost dodávku SPD souhlasí s vypořádáním.
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 souvislosti
s měřením je vhodné zvážit zavedení výjimky z povinnosti
měřit dodávku v případě velmi malých odběrů, kde to je
z technického hlediska problematické nebo je takové
měření ekonomicky neefektivní a pro tyto účely vymezit
náhradní metodu stanovení výše odběru.“
Odůvodnění:
V některých případech může být s ohledem na velikost
technicky velmi problematické správně změřit velikost
odběru tepla, nebo náklady na instalované měřidlo jsou
neúměrné ve vztahu k fakturovanému objemu tepla.
Navrhuje se proto jednoznačně zakotvit možnost v těchto
specifických případech postupovat náhradním způsobem,
analogicky jakým je vymezen metodikou MPO
z 12. 12. 2001. Obdobný přístup je aplikován i v případě
elektroenergetiky, kdy odběry zařízení jako jsou požární
hlásiče, sirény apod. jsou tak nízké, že instalace
elektroměrů v těchto případech nejsou ekonomicky
efektivní, resp. nezajistí změření odběru s potřebnou
třídou přesnosti.
Zároveň se navrhuje úprava věty první tak, aby dávala
logický smysl.
Zásadní připomínka
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Akceptováno s úpravou
40. Připomínka ke kapitole 2.4. Návrhy pro oblast V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
teplárenství (str. 228)
pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
Požadujeme vypustit pojem „uživatel“.
Dále poznamenáváme, že pojmy v teplárenství se nevztahují a
V teplárenství působí v současné době následující
nejsou zavedené pouze v energetickém zákoně, ale jsou
subjekty:
zavedeny také v další legislativě (zákon č. 406/2000 Sb. a zákon
č. 67/2013 Sb.) – v této další legislativě jsou zavedeny pojmy
● výrobce tepelné energie;
uživatel a spotřebitel. Obdobně jsou používány tyto pojmy také
v evropské legislativě.
● dodavatel tepelné energie
●

distributor tepelné energie;

●

odběratel tepelné energie,

●

zákazník a

●

uživatel.

Vyjádření k vypořádání:
SPD souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
Platný energetický zákon pojem uživatel nezná.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
Souhlasíme s kompromisním návrhem, ale doporučujeme upravit
41. Připomínka ke kapitole 2.4, části C (str. 230)
jeho formulaci do obecnější formy, a to do následujícího znění:
Do ustanovení upravujících podmínky měření dodávek tepelné
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
energie (§ 78) bude doplněna povinnost dálkového odečtu
 Do ustanovení upravujících podmínky měření měřicích zařízení, jako součást transpozice směrnice
dodávek tepelné energie (§ 78) bude doplněna o energetické účinnosti. V rámci této transpozice je ke zvážení
povinnost dálkového odečtu měřicích zařízení, uplatnění výjimek v souladu se směrnicí.
jako součást transpozice směrnice o energetické
účinnosti. V rámci této transpozice je ke zvážení Vyjádření k vypořádání:
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omezení rozsahu instalací těchto měřidel ve vazbě SPD souhlasí s vypořádáním.
na určitý minimální odběr tepla.
Odůvodnění:
V rámci transpozice směrnice o energetické účinnosti je
žádoucí nalézt takové řešení, které umožní instalovat
dálkové odečty tepla tam, kde je to relevantní a
smysluplné. Požadavek na osazení veškerých odběrů (i
těch nejmenších u rodinných domů s odběrem v řádu 20
GJ/rok odečítaných 1x ročně) touto technologií vyvolá
enormní náklady na straně provozovatelů SZT, což
povede pouze k dalšímu snížení konkurenceschopnosti
dálkového vytápění. Doporučujeme proto zvážit zavedení
určitého limitu pro osazování odběrů tepla dálkovými
odečty (např. 2 500 GJ/rok) v souladu s nákladovou
efektivitou, jak to předpokládá i směrnice 2018/2002.
Zásadní připomínka
Akceptováno
42. Připomínka ke kapitole C. Návrh věcných
řešení v oblasti (str. 231)
Požadujeme ponechat lhůtu k vyjádření zákazníka od
obdržení oznámení dodavatele o zamýšlené změně
teplonosné látky na 3 měsících.
Předpokládaná doba lhůty k vyjádření je 3 až 6 měsíců
měsíce od obdržení oznámení dodavatele o zamýšlených
změnách. Pokud se odběratel nevyjádří, má se za to, že
v odběru tepelné energie nemá zájem pokračovat.
Odůvodnění:
Domníváme se, že lhůta 3 měsíců je vysoce nadstandardní
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a dostatečná pro to, aby zákazník mohl učinit rozhodnutí,
zda zůstane připojen k dané soustavě. Stanovení lhůty 6
měsíců s ohledem na možnou realizaci změny teplonosné
látky zpravidla mimo topnou sezónu dostává do problémů
provozovatele soustavy zásobování teplem, který pak
nebude schopen změnu teplonosné látky naplánovat,
protože nebude mít jasné stanovisko části zákazníků.
Výsledkem bude růst nákladů a prodlužování rekonstrukcí
soustav zásobování teplem, což je v rozporu se zájmy
zákazníků k těmto soustavám připojeným.
Zásadní připomínka
43. Připomínka ke kapitole 2.4., části C. Návrh
Akceptováno s úpravou
Do textu VZ doplněno:
věcných řešení v oblasti (str. 231)
Navrhujeme doplnit text v tomto smyslu:
„Cenová regulace by měla reagovat na změny trhu s tepelnou
energií. Na trhu mnohdy existuje lokální konkurence, zákazník
Část D
má možnost reagovat a případně si zvolit jiný zdroj tepelné
„Cenová regulace:
energie. Cenová regulace by zároveň v těch případech, kdy
 Vzhledem k nástupu nových technologií a s tím zákazník nemá možnost alternativního řešení zdroje tepla, měla
souvisejícím změnám v teplárenství (včetně upravit a konkretizovat pravidla pro menší zákazníky typu
nárůstu konkurence v možnostech dodávek tepla), bytových domů, sdružení vlastníků bytových jednotek, či
je z budoucího pohledu na zvážení zhodnocení drobných podnikatelů, kteří jsou mnohdy v méně výhodné
stávajícího
systému
cenové
regulace situaci vůči dodavatelům tepelné energie. Pro ochranu těchto
v teplárenství. V kontextu těchto změn stávající slabších stran je proto žádoucí při přípravě paragrafového znění
model cenové regulace postupně ztrácí komplexně vyhodnotit variantu zavedení úpravy problematiky
opodstatnění, neboť dodavatelé často s ohledem ochrany zákazníka v bytových domech v rámci jedné právní
na tyto vlivy nemohou promítnout odpovídající normy bez ohledu na to, zda zákazník užívá teplo od
náklady a přiměřený zisk do výsledné ceny tepla, licencovaného dodavatele, anebo se jedná o dodávku ze společné
aniž by ztratili další významné zákazníky. Je tedy domovní kotelny v rámci bytového domu.“
ke zvážení zachování regulace jen v případech,
kde je odběratel odkázán na jediný zdroj tepla, a Vyjádření k vypořádání:
odstranění regulace tam, kde působí konkurence. SPD souhlasí s vypořádáním.
V souvislosti s cenovou regulací bude potřebné
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zhodnotit nastavení oprávněných nákladů s cílem
zvýšení transparentnosti a umožnit i v oblasti
teplárenství zvyšování energetické účinnosti
a plnění energeticko-klimatických cílů.
Odůvodnění:
Situace na trhu s teplem se oproti situaci před rokem
2000, kdy stávající energetický zákon vznikal, významně
změnila. Významně se rozšířila konkurence dálkového
vytápění v podobě různých alternativních zdrojů, ať se již
bavíme o tepelných čerpadlech, kogeneračních jednotkách
apod. Provozovatelé tepláren a soustav zásobování teplem
tak již čelí řadu let významné konkurenci a tlaku
odběratelů na cenu resp. narůstajícímu počtu případů
odpojování odběratelů tepla od SZT. Stávající pravidla
regulace navíc omezují dodavatele tepla při tvorbě cen,
tedy dodavatel má jen omezené možnosti, jak si udržet
odběratele (zejména ty velké, klíčové pro zachování
SZT). Je proto velmi žádoucí přehodnotit pohled na sektor
zásobování teplem a odstranit nadbytečné bariéry
a restrikce tam, kde již velmi dobře působí trh a
konkurence. Samozřejmě v případech, kde by trh selhával,
je žádoucí z pohledu ochrany odběratelů zachovat
možnost cenové regulace.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
44. Připomínka ke kapitole D. Požadavky na V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
promítnutí nové právní úpravy do právního oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
řádu (str. 232)
Požadujeme

slovo

„uživatele“

nahradit

slovem Vyjádření k vypořádání:
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„spotřebitele“.

SPD souhlasí s vypořádáním.

Zahrnutí konečného 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 konečného uživatele spotřebitele.
Odůvodnění:
Pojem „konečný uživatel“ podle směrnice 2018/2002
zahrnuje vedle konečných zákazníků nakupujících
vytápění, chlazení či teplou užitkovou vodu pro vlastní
konečnou potřebu i uživatele jednotlivých budov nebo
jednotek budov s více bytovými jednotkami nebo
víceúčelových budov, pokud jsou tyto jednotky
zásobovány z ústředního zdroje a pokud uživatelé nemají
přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie.
Aby nedocházelo k nejasnostem ohledně transpozice
směrnice, považujeme za vhodnější v případě uživatelů
bytových jednotek, kteří nemají přímou nebo individuální
smlouvu s dodavatelem energie hovořit o konečných
spotřebitelích.
Zásadní připomínka
Akceptováno
45. Připomínka k části „Výroba plynu“ bod B4.
Povinnosti
výrobce
plynu
připojeného
k plynárenské soustavě (str. 202)
Text níže uvedené povinnosti uvedené na str. 202
požadujeme upravit následujícím způsobem s vyznačením
navrhovaných změn:
„předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí
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očekávané spotřebě plynu elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu
elektřiny podklady pro zpracování zprávy o budoucí
očekávané spotřebě plynu elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu
elektřiny.“
Odůvodnění:
Jedná se o zřejmý přepis textu z elektroenergetiky,
přičemž jsme u výrobce plynu.
Zásadní připomínka
Akceptováno
46. Připomínka k části „Přeprava plynu“ bod C1.
Popis současného stavu (str. 204)
Text níže uvedeného popisu uvedeného na str. 204
požadujeme upravit následujícím způsobem s vyznačením
navrhovaných změn:
S ohledem na liberalizaci trhu s plynem elektřinou má
provozovatel přepravní soustavy povinnost disponovat
certifikátem nezávislosti, který mu vydá za splnění
zákonem stanovených podmínek ERÚ.
Odůvodnění:
Povinnost provozovatele přepravní soustavy disponovat
certifikátem nezávislosti vychází z principů liberalizace
trhu s plynem, nikoli elektřinou.
Zásadní připomínka
Akceptováno
47. Připomínka k části „Přeprava plynu“ bod C4.
Požadavky na promítnutí nové právní úpravy
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do právního řádu – Definice (str. 205)
Text níže uvedené v sekci Definice na str. 205
požadujeme upravit následujícím způsobem s vyznačením
navrhovaných změn:
•
přepravou plynu se rozumí přeprava propojenou
soustavou za účelem dopravy plynu zákazníkům, nebo
provozovatelům
distribučních
soustav
nebo
provozovatelům zásobníku plynu, která však nezahrnuje
dodávky samotné;
Odůvodnění:
Navrhujeme pro úplnost doplnit výčet subjektů
připojených k přepravní soustavě za účelem dopravy
plynu o provozovatele zásobníku plynu.
Zásadní připomínka
Vysvětleno
48. Připomínka k části „Přeprava plynu“ bod C4. Subjektem zpracovávajícím zprávu o budoucí spotřebě plynu je
Požadavky na promítnutí nové právní úpravy operátor trhu (viz str. 111 VZ NEZ)
do právního řádu - Povinnosti provozovatele
Vyjádření k vypořádání:
přepravní soustavy (str. 206)
SPD souhlasí s vypořádáním.
K textu níže uvedené povinnosti uvedené na str. 206:
•
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;
Vznášíme připomínku:
Subjekt zpracovávající zprávu o budoucí spotřebě plynu
není nikde v textu VZ definován.
Zásadní připomínka
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Vysvětleno
49. Připomínka k části „Distribuce plynu“ bod D4. Jde o totožnou úpravu, jaká je v oblasti elektroenergetiky.
Povinnosti provozovatele regionální distribuční Konkretizaci údajů by mělo určit buď paragrafové znění anebo
prováděcí předpis.
soustavy (str. 213)
Text níže uvedené povinnosti uvedené na str. 213 Vyjádření k vypořádání:
požadujeme upravit následujícím způsobem s vyznačením SPD souhlasí s vypořádáním.
navrhovaných změn:
„předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení s
výrobci plynu do databáze zařízení;“
Odůvodnění:
Požadujeme jednoznačně definovat, že se jedná o údaje ze
smluv o připojení s výrobci plynu, nikoliv se standardními
zákazníky odebírající plyn, protože údaje o spotřebičích,
které uvádí zákazníci v žádostech o připojení, jsou při
realizaci připojení změněny, nejsou vůbec průběžně
aktualizovány a jsou nepoužitelné.
Zásadní připomínka
Akceptováno
50. Připomínka k části „Uskladňování plynu“ bod
E.3 Návrh věcných řešení v oblastí (str. 216)
Text tohoto bodu požadujeme upravit následujícím
způsobem s vyznačením navrhovaných změn:
Za účelem zvýšení flexibility a tím i konkurence na trhu
se navrhuje uvolnit regulaci provozovatele zásobníku
plynu ve vztahu k možnosti zavádění pro zvýšení
inovativních produktů v oblasti skladování plynu.
Pro umožnění poskytování širokého spektra služeb
uskladňování a flexibility bude zváženo jakým způsobem
a za jakých podmínek umožnit provozovateli zásobníku
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plynu, za předem jasně vymezených podmínek, které
budou v souladu s pravidly unbundlingu dle směrnice
2009/732/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. jako je tedy prodej
skladovací kapacity naplněné plynem na začátku platnosti
smlouvy, který by mohl být rovnou využíván a vrácen ke
konci platnosti smlouvy. Tato práva mu umožní nabízet
nové služby zajišťující vyšší komfort zákazníkům za
účelem rozvoje trhu.
Odůvodnění:
1. Stylistická úprava.
2. Oprava odkazu. Omylem je zde uvedeno číslo směrnice
o vnitřním trhu s elektřinou.
3. Vypuštění zdvojené věty, která je již uvedena ve
stejném odstavci výše.
4. Jedná se o případnou novou službu, která by se mohla
objevit na trhu s plynem. Principiálně jde o krok
správným směrem, nicméně pro správné fungování
nových služeb uskladňování bude klíčové dobře nastavit
pravidla, aby nedošlo k pokřivení trhu. Navržené řešení
nesmí být v rozporu se stávající platnou evropskou
legislativou, a to zejména v otázce požadavků
unbundlingu.
Zásadní připomínka
Akceptováno s úpravou
51. Připomínka k části „Uskladňování plynu“ bod Text upraven následovně:
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E.3 Návrh věcných řešení v oblastí (strana 217)
Do textu tohoto bodu požadujeme přidat následující
vyznačený odstavec:
NEZ dále upraví požadavek na oddělení provozovatele
zásobníku plynu tak, aby zůstala beze změny
zachována ochrana trhu s plynem a provozovatel
zásobníku plynu se dostal do stejného postavení na
trhu s elektřinou jako například teplárna či jakýkoli
jiný průmyslový podnik. Umožní mu to tak
optimalizovat náklady na pořizování elektřiny pro
zajištění provozu zásobníku plynu.

•
plnit podmínky unbundlingu stanovené dle Směrnice
2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem;
Vyjádření k vypořádání:
SPD souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
Navrhujeme doplnit odstavec umožňující provozovateli
zásobníku plynu vystupovat na trhu s elektřinou ve
stejném postavení jako například teplárna či jakýkoli jiný
průmyslový podnik. Ustanovení umožní provozovateli
zásobníku plynu optimalizovat náklady na pořizování
elektřiny pro zajištění provozu zásobníku plynu.
Uskladňování plynu je provozováno na volném trhu se
skladovací kapacitou, provozovatelé zásobníku plynu tak
čelí tlaku na cenu skladovací kapacity ze strany tržní
poptávky i zahraniční konkurence. Jedná se o úpravu
ustanovení §60a odst. 2 písm. a) a b) o funkčních
požadavcích na oddělení zásobníku plynu, kde se
navrhuje vypustit slova "a elektřiny". Ustanovení
unbundlingu převzaté ze směrnice o vnitřním trhu s
plynem podle §60a odst. 1 zůstane beze změny.
Zásadní připomínka
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Akceptováno
52. Připomínka k části „Uskladňování plynu“ bod
E.3 Povinnosti provozovatele zásobníků plynu
(str. 218)
Text tohoto bodu požadujeme rozšířit o následující:
 K zajištění nezávislosti provozovatele zásobníku
plynu se uplatní tato minimální kritéria:
a) 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,
obchod s plynem, který je součástí téhož
vertikálně
integrovaného
plynárenského
podnikatele,
b) 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
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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,
Odůvodnění:
Doplnění navrhuje text promítající připomínku č. 51 ke
kapitole 2.3, části E, bodu E.3. Jedná se o úpravu
unbundlingu provozovatele zásobníku plynu, který
v plynárenském sektoru zůstává beze změny, nebude však
již zasahovat do trhu s elektřinou. Nově tak umožní
provozovateli zásobníku plynu vystupovat na trhu s
elektřinou ve stejném postavení jako například teplárna či
jakýkoli jiný průmyslový podnik. Ustanovení umožní
provozovateli zásobníku plynu optimalizovat náklady na
pořizování elektřiny pro zajištění provozu zásobníku
plynu.
Zásadní připomínka
Akceptováno
1. Připomínka k části I.2.1 Smlouvy (str. 117)
Znění připomínky:
Úvodní text tohoto bodu na str. 117 navrhujeme upravit a
doplnit následovně:
V zásadě lze konstatovat, že současný stav právní úpravy,
kdy jsou vymezeny smlouvy pravidelně uzavírané
v energetice a zákonem stanoveny jejich podstatné
náležitosti, je vyhovující. V rámci přípravy paragrafového
znění nicméně bude vyhodnoceno, které smlouvy je
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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.
Odůvodnění:
Věcný záměr v kapitole Smluvní vztahy uvádí, že
současná právní úprava smluv v energetickém zákoně v
zásadě vyhovuje a předpokládá proto v tomto ohledu
právní kontinuitu. Uvádí přitom, že současný EZ zakládá
svébytné typové smlouvy s kogentními definičními znaky,
kauzou a podstatnými náležitostmi. Upozorňujeme, že o
tom, zda současný energetický zákon skutečně zakládá
svébytné typové smlouvy, neexistuje v současnosti mezi
odbornou veřejností jednoznačná shoda. Dále máme za to,
že jedním z nutných předpokladů pro další rozvoj
energetiky je i dostatečná flexibilita a maximální
zachování volnosti v oblasti smluvních vztahů
jednotlivých účastníků trhu. Je proto otázka, zda je
skutečně nezbytné všechny smlouvy v nové právní úpravě
konstruovat jako samostatné a nové smluvní typy nad
rámec již existujících smluvních typů zakotvených v
obecných právních předpisech. Pokud bude v některých
případech skutečně nezbytné definovat nové smluvní typy
(a nepostačí uvést pouze speciální podstatné náležitosti),
jako klíčové vidíme, aby to bylo dostatečně odůvodněno.
Pokud jde o stanovení jednotlivých podstatných
náležitostí jednotlivých smluv, opět by měla být
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maximálně zachována smluvní volnost a kogentní povaha
jednotlivých ustanovení by měla být jasně odůvodněna.
Vysvětleno
2. Připomínka k bodu G.3. Návrh věcných řešení (str. Souhlasíme s připomínkou, VZ NEZ s tímto počítá.
183)
Vyjádření k vypořádání:
Pro úspěšnou integraci nezávislých agregátorů vnímáme SPD souhlasí s vypořádáním.
jako důležité vhodné nastavení vztahů v oblasti
odpovědnosti za odchylku. Zvolená právní úprava by
měla garantovat, že nezávislý agregátor bude mít veškeré
potřebné předpoklady pro řízení odchylky a ponese také
adekvátní odpovědnost, a to na úrovni povinností
stanovených v prováděcím předpisu na základě
dostatečného zákonného zmocnění.
Sdružení
místních
samospráv

Sdružení místních samospráv České republiky vítá snahu
předkladatele zjednodušit současnou legislativní úpravu,
jež je pro uživatele poměrně složitá a nepřehledná.
Předpokládá se, že předložený Věcný záměr
energetického zákona by tyto nešvary mohl odstranit.
Jako sdružení, jež hájí zájmy především malých
obcí se v poslední době v rámci naší právní poradny často
věnujeme pomoci v boji proti tzv. energetickým šmejdům,
a proto opravdu oceňujeme, že je v návrhu věcného
záměru zákona pamatováno také na ochranu zákazníka,
jenž má vycházet nejen ze stávajícího znění zákona, ale
také reflektuje záměr momentálně ve Sněmovně
předkládané novely, kterou se mění 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
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č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (ST 799).
Stejně tak kladně hodnotíme ustanovení věnující
se společenství pro obnovitelné zdroje, kde jedním ze
zakladatelů může být i obec. Z pohledu místních
samospráv a výše uvedeného bychom proto k věcnému
návrhu energetického zákona rádi uplatnili pouze dvě
připomínky.
1. Uskladňování plynu str. 216
V kapitole 2.4 Návrhy pro oblast plynárenství v části E a
následující není řešena zástupci samospráv kritizovaná
chybějící kompenzace pro obce, na jejichž území se
plynový zásobník a jeho ochranné pásmo nachází, a to
zejména v případě, kdy není věcným záměrem vyloučena
jejich další výstavba. S ohledem na fakt, že obce, na
jejichž území se plynový zásobník nachází, jsou
omezovány v rozvoji, resp. územně limitovány a
s přihlédnutím ke skutečnosti, že ne vždy je majitelem
takových zásobníků stát, ale soukromá společnost,
navrhujeme, aby omezení bylo obci alespoň minimálně
kompenzováno, a to např. 0,02 Kč ročně za každý 1 m3
uskladněného plynu.
Výše uvedená část by měla být v tomto smyslu
přepracována a doplněna.
Zásadní připomínka

Vysvětleno
Pro činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech zásobníku
plynu platí standardní pravidla, stejná jako u jiných
plynárenských či energetických zařízení. Navrhovaná
kompenzace by tedy byla nesystémovým řešením, navíc by ve
většině případů směřovala k jinému subjektu, nežli je vlastník
pozemku v ochranném či bezpečnostním pásmu zásobníku
plynu.
Vyjádření k vypořádání:
SMS souhlasí s vypořádáním.
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Vysvětleno
Ve věcném návrhu zákona zcela chybí zmínka a provazba Problematiku energetických koncepcí řeší primárně zákon o
na Energetickou koncepci a případná úprava ve vztahu hospodaření energií a není cílem nového energetického zákona
k nižším územním celkům (krajům a obcím). Znamená to, na tomto rozvržení legislativy nic měnit.
že tedy nedojde ke změně současné úpravy? Pozice EK
není z tohoto pohledu jasná a tato otázka by měla být Vyjádření k vypořádání:
SMS souhlasí s vypořádáním.
explicitně vysvětlena.
Zásadní připomínka
2. Energetická koncepce

Svaz měst a obcí 1. Ke kapitole 2.2., části C, bodu C.4 (str. 160)
Akceptováno
České republiky Z návrhu věcného záměru není jasné, jaký význam mají Doplněno do VZ na str. 161.
pojmy „nouzový stav“, „stav blackoutu“, „stav obnovy“,
z návrhu nijak nevyplývá, jak s nimi bude nový EZ
pracovat a jaký vliv a dopady budou mít tyto „stavy“ na
jednotlivé účastníky trhu s elektřinou.
Odůvodnění:
V páté odrážce bodu je uveden text „… včetně nouzového
stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy, stavu nouze a
předcházení stavu nouze“. Jsou zde tři nové pojmy
(nouzový stav, stav blackoutu, stav obnovy), které
současný energetický zákon nezná a nepoužívá. Obdobně
se uvedený problém objevuje ještě na řadě dalších míst
věcného záměru NEZ. Pokud věcný záměr používá zcela
nové pojmy, které současný EZ nezná, měly by být tyto
v zákoně jasně vysvětleny a definovány.
Zásadní připomínka
2.Ke kapitole 2.4., části C. – úprava smluvních vztahů Akceptováno
a povinností (str. 230)
V záměru navrhovaná věcná řešení v oblasti teplárenství,
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a to v oblasti úpravy smluvních vztahů, kdy „z podmínek,
které musí odběratel tepelné energie splnit, aby nastala
povinnost uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie,
bude vypuštěna nezbytnost souladu dodávky tepelné
energie s územní energetickou koncepcí (§ 76 odst. 1 a)“,
považujeme za zcela v rozporu s ustanoveními zákona č.
406/2000 Sb., kdy je v ustanovení § 4 ustavena povinnost,
resp. možnost obce k vytvoření územní energetické
koncepce. Účel je v zákoně o hospodaření energií jasně
vymezen, kdy „územní energetická koncepce vytváří
podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s
potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně
ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s
přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce
obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo
koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj
energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál
využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména
pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající
obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné.“
Vypuštěním požadavku nezbytnosti souladu dodávky
tepelné energie s územní energetickou koncepcí naprosto
zaniká význam této koncepce a zásadně omezuje možnost
obce prosazovat své záměry v oblasti zásobování tepelnou
energií, a tím přijímat účinná opatření k ochraně životního
prostředí a zlepšení životní úrovně obyvatel obce.
Zásadní připomínka
Obecně
Jako sporný se jeví bod 6.10 zprávy RIA, v němž je
uvedeno, že na územní samosprávné celky NEZ nebude
mít dopady. Toto si dovolujeme rozporovat, dopady na
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obce budou jak finanční, tak věcné.
Ministerstvo
životního
prostředí

Obecně k materiálu:
Celkově s navrženou koncepcí nového energetického
zákona souhlasíme a podporujeme ji. Jde o velmi
významný krok směrem k moderní, udržitelné a
environmentálně šetrné energetice. Zároveň návrh
adekvátně reaguje na zásadní změny, které nyní
v energetice nastávají (decentralizace, digitalizace apod.).
1. Doporučujeme doplnit do věcného záměru
problematiku odstraňování starých zátěží. Téma se
týká všech provozovatelů energetické infrastruktury.
Energetické společnosti při budování či obnovování
svých sítí přes soukromé pozemky usilují o zřízení
smluvního věcného břemene případně o vyvlastnění,
pokud se nedaří dohody o zřízení věcného břemene
dosáhnout. Otázka stávajících odstavovaných sítí
zůstává provozovateli neřešena (představuje pro ně
další náklady) a pro vlastníky, jejichž pozemky staré
sítě zatěžují, je velmi obtížné dosáhnout odstranění či
zakonzervování
odstavených
sítí
ze
strany
provozovatelů. Uvedené téma by mělo být řešeno ex
lege s případnou možností smluvní modifikace.
Pro ilustraci uvádíme příklad odstaveného, 60 let
starého vysokotlakého plynovodu, který je jen mělce
zahlouben, a jehož postupným rozpadem dojde s
ohledem na jeho průměr k propadu půdy a nežádoucí
lineární fragmentaci krajiny. Je rovněž na místě
obávat se změny odtokových poměrů z důvodu
hroucení odstaveného podzemního plynovodu, který
bude vodu nepřirozeně svádět. Uvedené neřešení staré
zátěže bude kromě jiného komplikovat zemědělskou
činnost na postižených půdách, ať už se bude jednat o
trvalý travní porost, ornou půdu nebo jinou půdní

Vysvětleno
Nebylo by vhodné provádět explicitně úpravy legislativy nad
rámec stávající úpravy věcných břemen. Odstraňování staré
zátěže lze řešit občanskoprávní cestou. Není nám navíc známo,
že by v současné době či nedávné minulosti docházelo k
odstavování starých plynovodů. Takové případy zřejmě mohly v
ojedinělých nastat před založením plynárenských akciových
společností a jejich následnou privatizací anebo před privatizací
velkých průmyslových podniků, které měly v některých
případech tzv. „průmyslové plynovody“ ve svém vlastnictví. V
takovýchto případech však uvedený majetek nepřecházel na nově
vzniklou akciovou společnost a vztahovala se na něj povinnost
odstranění starých ekologických zátěží, na což byla určena i část
výnosů z privatizace.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
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kulturu. Stát by se měl problematice odpovědnosti za
staré zátěže věnovat s ohledem na ochranu veřejného
zájmu ochrany krajiny, s ohledem na princip prevence
předcházení škod a dále s přihlédnutím na slabší
postavení vlastníků vůči energetickým společnostem.
Zásadní připomínka
2. Str. 44: K vlivům determinujícím probíhající změny
v energetice považujeme za nutné doplnit ochranu
klimatu. Vazby NEZ na ochranu klimatu jsou ve
věcném záměru zmiňovány na řadě míst. Jde
nepochybně o jedno z hlavních východisek zimního
energetického balíčku a tedy i NEZ
Zásadní připomínka
3. Str. 53: Zde je uvedeno, že směrnice 2018/2001
upravuje občanské energetické společenství. Ve
skutečnosti směrnice 2118/2001 ve svém článku 22
upravuje společenství pro OZE, což je jiný subjekt než
občanské energetické společenství.
Zásadní připomínka
4. Str. 68, 81: ERÚ má pravomoc rozhodovat spory,
jejichž stranou jsou zákazníci v energetice. Podle
návrhu NEZ má být zváženo rozšíření této pravomoci
(str. 68). Tuto pravomoc a především její rozšíření
nepovažujeme za vhodné. Nic nelze namítat proti
pravomoci ERU vystupovat v předmětných sporech
jako mediátor. Nicméně přenášet na ERU pravomoci
de facto soudního typu není podle našeho názoru
vhodné, protože by mohlo jít o porušení základní
ústavní zásady oddělení moci výkonné a moci soudní.
Zásadní připomínka

Akceptováno

Akceptováno

Vysvětleno
Právní úprava vyplývá z požadavků směrnice 2019/944.
Regulační orgány jsou moderním typem státního orgánu, který se
vymyká tradiční triádě dělení státní moci na moc legislativní,
výkonnou a soudní. Určitá míra koncentrace těchto tří typů moci
je pro ně – vedle nezávislosti – naopak fundamentální, byť tato
skutečnost není na úrovni ústavního práva doposud dostatečně
reflektována. Tyto orgány mají podobné postavení jako např.
ČNB, NKÚ, které do empiristické filozofie 17. století rovněž
nezapadají a v rámci Ústavy ČR jsou proto vyčleněny.
V případě rozhodování sporů tímto typem státního orgánu se
používá termín „quasi-soudní“ moc. Regulační orgány
(energetický, telekomunikační) rozhodují podle správního řádu,
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přičemž jejich rozhodnutí jsou následně přezkoumávány soudy
podle soudního správního řádu. Rozhodování sporů nezávislými
regulačními orgány proto dále nepopírá obecné právo na soudní
proces, ani nemá zasáhnout do kompetence soudů. Má soudnímu
řízení předcházet, aby byla zajištěna efektivnost rozhodování
sporů z hlediska rychlosti a odbornosti. Soudy na základě
dokumentů shromážděných v rámci správního řízení rozhodují
daleko lépe a rychleji.
Uznáváme nicméně, že v rámci přípravy paragrafového znění
zákona bude třeba dohlédnou na soulad zákona se soudním
řádem a vyhnout se jakýmkoliv kompetenčním konfliktům, ke
kterým v minulosti, byť jen ojediněle, docházelo.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
5. Str. 95: V části D.2.4 je uvedeno, že stávající právní
úprava nezohledňuje náklady, které je žádoucí
vynaložit z pohledu energeticko-klimatické politiky
ČR a EU, zejména v oblasti energetické účinnosti.
V částech D.3 a D.4 však není absence těchto nákladů
nijak řešena. Považujeme za nutné zahrnout způsob
řešení těchto nákladů do částí D.3 a D.4.
Zásadní připomínka
6. Str. 97: Považujeme za nutné, aby se požadavek
právních předpisů EU na přezkoumatelnost výkonu
regulace týkal také Zásad regulace. V současné době
zřejmě ve vztahu k Zásadám neexistuje opravný
prostředek.
Zásadní připomínka

Vysvětleno
Způsob řešení nákladů vyplývajících z plnění požadavků
energeticko-klimatické politiky bude řešeno v rámci přípravy
paragrafového znění.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno
Zásady cenové regulace představují vnitřní předpis ERÚ, a jako
takový nepodléhá přezkumu.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

7. Str. 99: Přestože se směrnice 2019/944 vztahuje jen Vysvětleno
na elektroenergetiku, považujeme za nutné, aby Věcný záměr nepočítá s tím, že by úprava energetických
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energetické společenství v širším smyslu slova (tj.
zahrnující jak občanské energetické společenství, tak
společenství pro OZE) bylo v NEZ dostatečně
podrobně řešeno nejen v oddíle Elektroenergetika, ale
i v oddílech Plynárenství a Teplárenství (tj. nikoliv
společenství v těchto dvou oddílech promítnout jen v
obecné rovině jak je navrženo v textu věcného
záměru). Důvodem je, že energetická společenství by
měla mít možnost zahrnout do své působnosti i plyny
a (nebo) teplo. Dalším důvodem je i to, že energetické
společenství v širším smyslu slova má zahrnovat i
společenství pro OZE. Společenství pro OZE je
přitom upraveno směrnicí 2018/2001, která se týká
nejen elektřiny z OZE, ale obnovitelných plynů a tepla
z OZE, tj. má-li energetické společenství zahrnovat
i společenství pro OZE, musí být energetické
společenství adekvátně (tj. dostatečně podrobně)
řešeno i v oddílech NEZ Plynárenství a Teplárenství.
Zásadní připomínka
8. Str. 104: Energetické společenství by zřejmě mělo mít
možnost provozovat nejen lokální distribuční
soustavu, ale i uzavřenou distribuční soustavu.
Zásadní připomínka

společenství dopadala pouze na oblast elektroenergetiky. Tomu
odpovídá i zařazení energetických společenství do společné části
VZ NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno s úpravou
Energetická společenství budou oprávněna provozovat
uzavřenou distribuční soustavu, pokud jimi provozovaná
distribuční soustava naplní definiční znaky uzavřené distribuční
soustavy stanovené v NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

9. Str. 105: Přestože se směrnice 2019/944 vztahuje jen
na elektroenergetiku, považujeme za nutné, aby
akumulace energie byla v NEZ dostatečně podrobně
řešena nejen v oddíle Elektroenergetika, ale i
v oddílech Plynárenství a Teplárenství (tj. nikoliv
akumulaci v těchto dvou oddílech promítnout jen

Vysvětleno
Věcný záměr nepočítá s tím, že by úprava ukládání energie
dopadala pouze na oblast elektroenergetiky. Tomu odpovídá i
zařazení problematiky ukládání energie do společné části VZ
NEZ.
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v obecné rovině jak je navrženo v textu věcného
záměru). Důvodem je, že akumulace energie se
plynárenství a teplárenství netýká méně než
elektroenergetiky. V plynárenství jde například
o ukládání energie v systémech power to gas apod.,
v teplárenství například o sezónní ukládání tepla do
podzemních geologických struktur.
Zásadní připomínka
10. Str. 107: Zde považujeme za nutné výslovně uvést, že
provozovatel zařízení na akumulaci energie bude
oprávněn také dodávat podpůrné služby.
Zásadní připomínka

Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

11. Str. 119: V NEZ je potřebné konkretizovat, jakou
právní povahu budou mít Pravidla a řády. Dle našeho
názoru by měly mít povahu obchodních podmínek.
Zásadní připomínka
12. Str. 150: V NEZ je nutné právně ošetřit institut
samospotřebitele dle čl. 21 směrnice 2018/2001. Jde o
institut odlišný od aktivního zákazníka, který není
upraven ani v zákoně o podporovaných zdrojích
energie. Právní ošetření institutu samospotřebitele (ve
smyslu jeho jednoznačné definice, práv a povinností
apod.) je nutné i z pohledu nastavení podmínek
programu Nová zelená úsporám a jeho nástupnického
programu (významná část žadatelů o podporu v tomto
programu bude dle našeho názoru spadat do kategorie
samospotřebitelů).
Zásadní připomínka
13. Str. 160: Považujeme za nutné, aby definice ukládání
elektřiny zahrnovala také systémy gas to power+heat,
který bude zpravidla umístěn v jiném odběrném místě

Akceptováno

Vysvětleno
Je uvedeno na str. 160 VZ NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Bude řešeno v rámci transpoziční novely zákona č. 165/2012 Sb.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Nové technologie spadají do kategorie ukládání energie, která je
upravena ve společné části VZ NEZ.
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(v blízkosti spotřeby tepla, ve městech). Důvodem je,
že jde o velmi účinný způsob ukládání energie. Dále
tyto systémy mohou mít velký význam pro
energetická společenství.
Zásadní připomínka
14. Str. 160: Považujeme za nutné zdůvodnit, proč
přečerpávací elektrárny nemají být zařízením pro
ukládání elektřiny (odpovídají uvedené definici a
technicky jednoznačně jde o zařízení na ukládání
elektřiny).
Zásadní připomínka
15. Str. 191: Považujeme za nutné v NEZ sjednotit
přístup k zákazníkům na všech napěťových hladinách.
Konkrétně u malých výroben elektřiny dodávajících
elektřinu jak k samospotřebě, tak do rozvodné
soustavy je nutné uvést, že měření elektřiny dodávané
do rozvodné soustavy bude prováděno součtovým
způsobem, nikoliv po jednotlivých fázích jako je tomu
doposud.
Zásadní připomínka
16. Str. 197: Považujeme za nutné do oddílu Plynárenství
zahrnout problematiku energetických společenství a
akumulace energie v takovém rozsahu, aby
energetická společenství a akumulace mohla
plnohodnotně fungovat i v sektoru plynárenství a to
jak samostatně v tomto sektoru, tak v kombinaci se
sektory elektroenergetiky a (nebo) teplárenství (viz
zásadní připomínky č. 7 a 9).
Zásadní připomínka
17. Str. 207, 214, 219: V souvislosti se zásadní
připomínkou č. 16 považujeme za nutné, aby sectorcoupling byl pro provozovatele přepravní plynárenské
soustavy, pro provozovatele distribuční plynárenské

Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno
Věta: „přečerpávací vodní elektrárny se nepovažují za zařízení
pro ukládání elektřiny ve smyslu této definice“ se vypouští.

Akceptováno s úpravou
Návrh bude zvážen při přípravě prováděcích právních předpisů
k NEZ, kdy do budoucna bude nutné vyhodnotit přístup
k měření.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Viz připomínka č. 7 a 9.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Pokud se jedná o sector coupling, tak ani na úrovni Evropské
unie není u plynárenských firem s ohledem na problematiku
unbundlingu v současné době zcela jasné, zdali a za jakých
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soustavy a pro provozovatele zásobníku plynu nikoliv podmínek mohou příslušná zařízení provozovat (viz text
jen právo, ale také povinnost.
příslušných částí věcného záměru NEZ) a proto není možné jim
to ukládat jakožto povinnost.
Zásadní připomínka
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
18. Str. 232: Považujeme za nutné do oddílu Teplárenství
zahrnout problematiku energetických společenství a
akumulace energie v takovém rozsahu, aby
energetická společenství a akumulace mohla
plnohodnotně fungovat i v sektoru teplárenství a to jak
samostatně v tomto sektoru, tak v kombinaci se
sektory elektroenergetiky a (nebo) plynárenství (viz
zásadní připomínky č. 7 a 9).
Zásadní připomínka
19. Str. 233: Považujeme za nutné do oddílu Teplárenství
doplnit
jako novou samostatnou
podoblast
problematiku ukládání tepla. Mělo by jít především o
systémy se sezónním ukládáním velkých objemů
tepla,
například
do
vhodných
podzemních
geologických struktur.
Zásadní připomínka
Doporučující připomínky:
1. Doporučujeme na str. 8 doplnit tečku za číslem „30“,
na str. 17 v odstavci věnovaném r. 1957 doplnit tečku
za číslem „1“, na str. 26 slovo „licenci“ nahradit
slovem „licencí“ a na str. 27 odstranit nadbytečnou
odrážku.

Vysvětleno
Viz připomínka č. 7 a 9.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Nové technologie spadají do kategorie ukládání energie, která je
upravena ve společné části VZ NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
Akceptováno

2. Str. 42: Jako nový subjekt v energetice je zde uvedeno Akceptováno
energetické společenství. Je tím zřejmě myšleno
energetické společenství v širším smyslu slova, tj.
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zahrnující jak občanské energetické společenství, tak
společenství pro OZE. Dle evropských předpisů jsou
však občanské energetické společenství a společenství
pro OZE různé subjekty upravené různými
směrnicemi (směrnice 2019/944 resp. směrnice
2018/2001). Doporučujeme proto v této úvodní části
uvést oba typy společenství s tím, že v NEZ se
navrhuje jejich sloučení do obecnějšího pojmu
energetické společenství.
3. Str. 58: Doporučujeme zvážit, zda je v případě Akceptováno
obchodních činností nutná odborná způsobilost a tedy Obor vzdělání bude upraven.
prokazování vzdělání a praxe. A pokud by odborná
způsobilost měla být pro obchodování vyžadována,
mělo by jít nikoliv o technické vzdělání a praxi, ale
o vzdělání ekonomického směru či směru IT.
4. Str. 79: Doporučujeme, aby právo zákazníka Vysvětleno
v teplárenství na předložení předběžné a výsledné Ve VZ NEZ není předjímáno, jak ERÚ přistoupí k cenové
kalkulace ceny tepelné energie bylo v NEZ zavedeno. regulaci v teplárenství. Obecný způsob cenové regulace je ve VZ
NEZ popsán dostatečně.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
5. Str. 121: V NEZ by zřejmě měly být ošetřeny i Vysvětleno
smluvní vztahy, které budou specifické pro Povahu a šíři smluvních vztahů, do kterých bude vstupovat
energetická společenství v širším smyslu.
energetické společenství, nelze předem předjímat. Měla by být
proto ponechána smluvní volnost.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
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6. Str. 151: Zde je zřejmě v text chybně uveden odkaz na Akceptováno
obrázek – má jít asi o obr. 3, nikoliv 4.
7. Str. 159: Zde je zřejmě v textu chybně uveden odkaz Akceptováno
na obrázek – má jít asi o obr. 3, nikoliv 4.
8. Str. 186: Domníváme se, že využití flexibility přináší Vysvětleno
nejen negativní externality popsané v textu, ale i Flexibilita by měla umožnit větší zapojení intermitentních zdrojů
pozitivní externality (úspory energie apod.).
do elektrizační soustavy.
Vyjádření k vypořádání:
MŽP souhlasí s vypořádáním.
Ministerstvo
zemědělství

Staré zátěže
Požadujeme doplnit do věcného záměru pasáže o
odstraňování starých zátěží. Téma se týká všech
provozovatelů energetické infrastruktury.
Energetické společnosti při budování či obnovování svých
sítí přes soukromé pozemky usilují o zřízení smluvního
věcného břemene případně o vyvlastnění, pokud se nedaří
dohody o zřízení věcného břemene dosáhnout. Otázka
stávajících odstavovaných sítí zůstává provozovateli
neřešena (představuje pro ně další náklady) a pro
vlastníky, jejichž pozemky staré sítě zatěžují, je velmi
obtížné dosáhnout odstranění či zakonzervování
odstavených sítí ze strany provozovatelů. Uvedené téma
by mělo být řešeno přímo zákonem ve smyslu uložení
povinnosti energetickým společnostem odstraňovat staré
sítě po skončení jejich životnosti a po odpojení
z energetické soustavy.

Částečně akceptováno
Uvedený problém se prioritně netýká energetiky, ale oblasti
ochrany životního prostředí. Navíc, pokud se takovýto případ
skutečně někde objevil, tak se nejednalo o energetické zařízení
současného držitele licence na podnikání v energetických
odvětvích, ale šlo spíše o pozůstatek privatizace, kdy vlastník
takovéhoto zařízení již neexistuje. Připomínka MZe byla totožná
jako připomínka MŽP, které vysvětlení v rámci vypořádání
akceptovalo, proto by nám nepřišlo logické jít do rozporu s MZe,
v jehož kompetenci ochrana životního prostředí není.
Abychom však dali určitou záruku, že se popisovaný případ
nestane současným či budoucím držitelům licencí na podnikání
v energetických odvětvích, počítá se na nadále s tím, že tito
budou muset dodržovat povinnost uvedenou již v platném
energetickém zákoně a to vykonávat licencovanou činnost tak,
aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na
ochranu životního prostředí, V návrhu věcného záměru však toto
nebylo zdůrazněno, proto v rámci provedené úpravy textu pod
bodem A 4.1 je tato povinnost ve formě demonstrativního
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Pro ilustraci uvádíme příklad odstaveného 60 let starého
vysokotlakého plynovodu, který je jen mělce zahlouben a
jehož postupným rozpadem dojde s ohledem na jeho
průměr k propadu půdy a nežádoucí lineární fragmentaci
krajiny. Je rovněž na místě obávat se změny odtokových
poměrů z důvodu hroucení odstaveného podzemního
plynovodu, který bude vodu nepřirozeně svádět. Uvedené
neřešení staré zátěže bude kromě jiného komplikovat
zemědělskou činnost na postižených půdách, ať už se
bude jednat o trvalý travní porost, ornou půdu nebo jinou
půdní kulturu. Stát by se měl problematice odpovědnosti
za staré zátěže věnovat s ohledem na ochranu veřejného
zájmu ochrany krajiny, s ohledem na princip prevence
předcházení škod a dále s přihlédnutím na slabší postavení
vlastníků vůči energetickým společnostem.
Zásadní připomínka
Doporučující připomínky

příkladu společných povinností držitelů licencí zdůrazněna.

2) Malé vodní elektrárny, dispečerské řízení
Věcný záměr energetického zákona navrhuje povinnost
vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňujícím
dispečerské řízení výrobny elektřiny a dále povinnost
udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu.

Vysvětleno
Bude předmětem přípravy paragrafového znění a prováděcích
vyhlášek. Počítá se s tím, že jednotlivá práva a povinnosti
výrobců elektřiny budou odstupňována dle instalovaného
výkonu.

Vyjádření k vypořádání:
MZe souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Dochází k úpravě veřejného zájmu a nikoliv k jeho rozšíření. Již
nyní například vyplývá zřizování a provoz výrobny plynu ve
1) Ochrana vlastnických práv
V rámci nového energetického zákona doporučujeme veřejném zájmu z návrhu zákona č. 416/2009 Sb.
zachovat dosaženou úroveň ochrany vlastnických práv.
Vyjádření k vypořádání:
Podle věcného záměru energetického zákona má dojít k MZe souhlasí s vypořádáním.
posílení možností vyvlastnění a k rozšíření veřejného
zájmu zřizování a provozování energetických zařízení i na
zařízení, která dnes nejsou provozována ve veřejném
zájmu, např. výrobny zemního plynu. Proces oslabování
vlastnických práv požadujeme za nežádoucí.
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Současně však nejsou specifikovány technické parametry
a pravidla pro dispečerské řízení. Dispečerské řízení bude Vyjádření k vypořádání:
mít výrazný dopad na provoz Malých vodních elektráren MZe souhlasí s vypořádáním.
(dále jen „MVE“). Provozování MVE v distributorem
požadovaném režimu znamená změnu v regulaci, kdy
zařízení bude výrazně proudově přetěžováno a bude
docházet k jeho nadměrnému zahřívání.
Doporučujeme upřesnit pravidla pro dispečerské řízení a
v připomínkovém řízení oslovit rovněž zástupce
provozovatelů.
3) Zpráva o budoucí očekávané spotřebě elektřiny
Podle věcného záměru má být výrobci uloženo
zpracovávat zprávu o budoucí očekávané spotřebě
elektřiny a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou elektřiny. Návrh však neřeší rozsah
a četnost zpracování zpráv. Pro podniky Povodí budou
tato nová povinnost znamenat nežádoucí zvýšené náklady
a administrativní zátěž.

Vysvětleno
Povinnost zpracovávat zprávu o budoucí očekávané spotřebě má
operátor trhu. Výrobci pouze poskytují data pro přípravu této
zprávy.
Vyjádření k vypořádání:
MZe souhlasí s vypořádáním.

Doporučujeme upřesnit novou úpravu a v připomínkovém
řízení oslovit rovněž zástupce provozovatelů.
Ministerstvo
vnitra

K dokumentu jako celku:
V materiálu se předpokládá vznik určitých seznamů
(rejstříků, evidencí, apod.). Upozorňujeme, že tyto
seznamy mají charakter informačních systémů veřejné
správy ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
je tedy nutné dodržet povinnosti plynoucí z tohoto
zákona, stejně jako ze zákona č. 111/2009 Sb.,

Vysvětleno
MPO si je vědomo popisovaných skutečností. Při přípravě
paragrafového znění bude postupováno v souladu s příslušnou
právní úpravou vztahující se k informačním systémům veřejné
správy.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.
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o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
a také z dalších souvisejících právních předpisů
dotýkajících
se
problematiky
tzv. agendových
informačních systémů. V souvislosti se seznamy, rejstříky
a evidencemi konkrétně upozorňujeme, že je nutné je vést
vždy tak, aby údaje v nich obsažené, jakož i změny těchto
údajů, byly čerpány ze základních registrů a ostatních
informačních systémů veřejné správy. To je důležité
proto, aby prvotní údaje či jejich změny v čase nemusely
dokládat samy registrované osoby.
Zásadní připomínka
Dále poukazujeme na skutečnost, že v materiálu schází
popis, jakým způsobem bude v předmětných agendách
činěno podání, resp. jak bude činěna elektronická
identifikace podávajícího, zda věcný správce počítá s
využitím systému datových schránek, případně
i asistovaného podání na CzechPOINTu, zda vznikne
elektronický portál dané agendy apod. V této souvislosti
bychom rádi upozornili na platný a zčásti již účinný zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který některé z
uvedených témat již jasně určuje.
Zásadní připomínka
Dovolujeme si také upozornit na povinnost předkládat
záměry výdajů, týkajících se tzv. určených informačních
systémů [definice viz § 2 písm. y) zákona
č. 365/2000 Sb.], a to podle příslušného ustanovení
zmíněného
zákona
a současně podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č.
86. Navrhujeme tedy materiál doplnit.
Zásadní připomínka

Vysvětleno
Tyto otázky budou odpovězeny v rámci přípravy paragrafového
znění se zohledněním zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální
službu.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno s úpravou
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.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.
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Je nutné podrobněji popsat legislativní řešení vztahu
poskytování informací dle nového zákona a zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Zejména je třeba se zabývat
otázkou, zda předkladatel počítá se speciální úpravou
vylučující přístup (srov. § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb.), kdy musí být zvláštní úpravou naplněny i požadavky
příslušné evropské směrnice (pokud se bude na danou
oblast vztahovat), nebo zda půjde o úpravu pouze dílčí,
např. stanovující speciální důvody pro neposkytnutí
určitých informací.
Zásadní připomínka
K přehledu právních předpisů:
Považujeme za nutné zohlednit novou směrnici
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne
20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném
použití
informací
ve veřejném sektoru. Věcný záměr by měl podrobněji
rozebrat, do jaké míry se bude směrnice týkat činnosti
Energetického regulačního úřadu, zejména z hlediska
rozsahu zpřístupňování informací (ve smyslu příslušných
článků směrnice), zejména ve vztahu k jednotnému
aplikačnímu rozhraní a databázi zařízení – databázi OPM,
která bude dále poskytovat informace všem relevantním
subjektům působícím na energetickém trhu.
Zásadní připomínka
Ke kapitole 2.1. – k části J.1.3 Základní kompetence
Energetického regulačního úřadu, Dozorová a
kontrolní kompetence:
Věcný záměr uvádí, že „Správním dozorem (dohledem) se
rozumí proces sledování (monitoringu) dodržování
povinností a kontrola prováděná podle procesních

Vysvětleno
Bude konkrétně řešeno v rámci paragrafového znění.
Předpokládá se zachování stávající právní úpravy v oblasti
chráněných informací v souladu s požadavky evropské
legislativy.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Bude konkrétně řešeno v rámci paragrafového znění. V současné
fázi přípravy VZ NEZ ještě nejsou k dispozici veškeré informace
o datových tocích mezi jednotlivými subjekty. Veškeré
povinnosti vyplývající z národní a unijní legislativy budou
respektovány.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Jedná se o popis současného stavu, kdy při výkonu všech kontrol
se ERÚ řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů, pokud není stanoveno jinak.
V případě, že v protokolu o kontrole bylo zjištěno porušení
povinností kontrolované osoby, zahajuje ERÚ správní řízení
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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.“.
Domníváme se, že by mělo být lépe rozvedeno a
konkretizováno, jakému procesnímu režimu podléhá
kontrolní činnost příslušných orgánů. Konkrétně, zda se
použije právní úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (jako
obecný procesní předpis pro oblast kontrol), resp. uvést,
v kterých odůvodněných případech je aplikovatelná jiná
zvláštní právní úprava.
Zásadní připomínka
Doporučující připomínky:

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno

Ke kapitole 1.1. – k části C.2. Energetická bezpečnost:
Do uvedené části navrhujeme doplnit následující
odstavec:
„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
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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.“.
Ke kapitole 1.1. – k části E. Seznam dotčených Akceptováno
právních předpisů:
Seznam dotčených právních předpisů má mj. obsahovat
právní předpisy, které musí být brány v potaz při přípravě
nového energetického zákona. Vzhledem ke skutečnosti,
že řada procesů (udělení licence, odnětí licence,
oznamování hodnot parametrů regulačního vzorce a další)
podléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž jednou z oblastí úpravy
nového zákona bude též úprava správního trestání ve
smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
doporučujeme zvážit zařazení těchto předpisů do
uvedeného seznamu.
Ke kapitole 2.1. – k části D.4. Požadavky na Akceptováno
promítnutí nové právní úpravy do právního řádu:
V poslední odrážce se uvádí, že nový energetický zákon
„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 na stanovování a uplatňování
cen“. V souladu s výše uvedenou připomínkou
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upozorňujeme, že obecným procesním předpisem
upravujícím správní řízení (jakož i další postupy v oblasti
veřejné správy) je správní řád, z něhož je třeba při
přípravě nového energetického zákona vycházet. Zvláštní
zákon by měl obsahovat pouze nezbytné a odůvodněné
odchylky (srov. § 1 odst. 1 a 2 správního řádu).
Ke kapitole 2.1. – k části H.1. Popis právního rámce:
V posledním odstavci doporučujeme zpřesnit sdělení, dle
něhož „Faktické oprávnění k výkonu činnosti pak nabyde
právní
moci
v okamžiku
zápisu
do
registru
zprostředkovatelů.“. Dle našeho názoru je třeba odlišit
právní moc (rozhodnutí o udělení) oprávnění k výkonu
zprostředkovatelské činnosti, která nastává zásadně na
základě oznámení rozhodnutí a uplynutí lhůty pro
odvolání (srov. § 73 správního řádu), a účinnost tohoto
rozhodnutí, která může být spojena s okamžikem
pozdějším, např. právě se zápisem do registru
zprostředkovatelů.

Ministerstvo
spravedlnosti

Vysvětleno
NEZ nepředpokládá povinnou registraci zprostředkovatelů do
registru zprostředkovatelů. Zprostředkovatelská činnost bude
vykonávána na základě licence na obchodní činnosti.
Vyjádření k vypořádání:
MV souhlasí s vypořádáním.

Ke kapitole 2.1. – k části J.1.7 a J.2.6 Právní úprava Akceptováno
správního trestání:
Pojem „sankce“ doporučujeme nahradit v souladu
s terminologií
zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů, pojmem „správní
tresty“.
Obecně
Vysvětleno
VZ NEZ v souladu s Legislativními pravidly vlády nemá formu
V předloženém
materiálu
v některých
případech normativního textu (paragrafového znění), který by komplexně
postrádáme konkrétní věcná řešení zejména některých řešil celou materii související s energetickým sektorem. VZ NEZ
nových institutů (např. občanské energetické společenství) proto obsahuje podstatné rysy připravovaného návrhu zákona,
nebo z některých formulací není patrné, zda budou či které budou tvořit podklad pro jeho přípravu. Z těchto
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nikoliv zařazena do nového návrhu zákona (např. sdílení
dat na str. 60, dodavatel poslední instance na str. 66 a
násl.). Používanou formulaci „bude zváženo“ (např. str.
135, 139, 143 a 154) považujeme za neurčitou a
doporučujeme konkretizovat návrh věcného řešení a i to,
zda bude obsaženo v návrhu právního předpisu.

podstatných rysů je patrné, čeho a jak má být docíleno budoucí
právní regulací.
VZ NEZ dále zmiňuje zásadní politické a právní problémy
související s novou právní úpravou a ve formě nenormativního
textu navrhuje jejich možná řešení. Věcný záměr NEZ zejména
odůvodňuje potřebu přijetí nové právní úpravy v sektoru
energetiky a cílů, kterých má být touto úpravou dosaženo.
Z hlediska funkce věcného záměru zákona, je obsah věcného
záměru omezen jen na základní okruhy budoucí právní úpravy.
Veškeré detaily budou vyřešeny v rámci přípravy návrhu
paragrafového znění zákona a vysvětleny v doprovodných
materiálech (RIA k návrhu zákona, důvodová zpráva apod.).
Vyjádření k vypořádání:
MS souhlasí s vypořádáním.

záměru Vysvětleno
Oba instituty mají jiný účel. Splnění finančních předpokladů se
dokazuje ERÚ při žádosti o licenci. Finanční jištění je institut,
Část 2.2.1.A.3 (str. 58): V zájmu zjednodušení přístupu který chrání distributory před insolvencí obchodníků
pro získání licence se navrhuje, aby v nové právní úpravě s elektřinou/plynem.
bylo upuštěno od požadavku na prokázání schopnosti
subjektu zajistit provozování činnosti po finanční stránce. Vyjádření k vypořádání:
MS souhlasí s vypořádáním.
S touto změnou ne zcela koresponduje návrh na zavedení
zcela nové povinnosti finančního jištění obchodníka
s elektřinou vůči provozovateli distribuční soustavy (str.
180). Doporučujeme doplnit vysvětlení, proč u požadavků
na finanční zajištění na straně jedné dochází k liberalizaci
a na straně druhé k rozšíření povinností.
Definice zranitelného zákazníka (str. 63 a násl.): Směrnice Akceptováno
č. 2019/944 ukládá členským státům povinnost přijmout Text věcného záměru upraven na str. 83 a 239
K jednotlivým částem
energetického zákona

návrhu

věcného
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vhodná opatření k ochraně zranitelných zákazníků. Pro
tyto účely má každý členský stát vymezit pojem
zranitelného zákazníka, který může odkazovat na
energetickou chudobu, a mimo jiné na zákaz odpojení
těchto zákazníků v kritických obdobích (čl. 28 odst. 1).
Vhodná kritéria směrnice příkladmo vypočítává (výše
příjmů, podíl výdajů na energie na disponibilním příjmu,
energetická účinnost domácnosti, kritická závislost na
elektrických zařízeních ze zdravotních důvodů, věk).
Předně
máme
pochybnosti
ohledně
vhodnosti
navrhovaného vymezení zranitelného zákazníka. Na
straně 81 návrhu věcného záměru se uvádí následující:
„definice […] bude vycházet z toho, že se jedná o
zákazníka v domácnosti, jehož životní funkce jsou závislé
na odběru elektřiny, nebo který byl orgánem sociálního
zabezpečení uznán invalidním ve třetím stupni […] a
elektřinu nebo plyn využívá k vytápění“. Dále je
požadováno, aby zákazník „tuto skutečnost oznámil a
prokázal sám nebo prostřednictvím svého dodavatele
elektřiny nebo plynu provozovateli distribuční soustavy,
do které je jeho odběrné místo připojeno“. Oproti unijní
předloze je tedy navrhováno extrémně úzké vymezení,
které pracuje pouze s jedním z několika znaků uváděnými
směrnicí čili se zdravotními důvody. Ty jsou dále
omezeny de facto pouze na případy „života a smrti“.
Tento návrh přitom není nijak zdůvodněn a není zřejmé,
jaké úvahy předkladatele k takovému vymezení vedly.
Nelze tak zjistit, proč nemají být za zranitelného
zákazníka označeni senioři či osoby pečující o nezletilé
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dítě, které jsou v našem prostředí běžně chápány jako
osoby zasluhující zvláštní péči, nemluvě o osobách
s nízkými příjmy či obecně o osobách ohrožených
energetickou chudobou, které zmiňuje směrnice č.
2019/944. Z uvedených důvodů požadujeme, aby
předkladatel zhodnotil navržené vymezení a vhodným
způsobem definici doplnil o další relevantní případy,
případně odůvodnil, proč takové osoby naopak do
vymezení nezařadil.
Zásadní připomínka
Ochrana zranitelného zákazníka (str. 63 a násl.):
Absentují vhodná opatření k ochraně zranitelných
zákazníků, zejména zákaz odpojení těchto zákazníků
v kritických obdobích, jak stanoví čl. 28 směrnice č.
2019/944. Návrh tedy počítá pouze s vymezením pojmu
zranitelného zákazníka, ale s tímto statusem nespojuje
žádná zvláštní pravidla. V textu uvedeném na straně 63
se uvádí, že je v našem právním řádu postavení
zranitelných zákazníků uspokojivě řešeno podpůrnými
systémy sociálního zabezpečení. Podotýkáme, že plnění
ze systému sociálního zabezpečení nemusí vždy pružně
reagovat na nenadálé výpadky v příjmech, které mohou
vést k odpojení zákazníka. Požadujeme, aby předkladatel
vhodným způsobem doplnil návrh věcného záměru o
opatření, která budou přijata na ochranu zranitelných
zákazníků, a zejména aby vysvětlil (a případně do návrhu
doplnil), jakým způsobem bude řešena problematika
odpojení v kritických obdobích tak, aby byl návrh
v souladu s požadavky evropského práva.

Vysvětleno
Opatření na ochranu zranitelných zákazníků budou stanovena
poté, co bude pojem zranitelný zákazník definován.
Vyjádření k vypořádání:
MS souhlasí s vypořádáním.
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Zákazník v domácnosti, zákazník mimo domácnost:
Návrh věcného záměru předpokládá nahrazení pojmu
„spotřebitel“ pojmem „zákazník v domácnosti“ a inspirací
je mu v tomto ohledu směrnice č. 2019/944. Ta však
v této souvislosti upravuje ještě párový pojem „zákazníka
mimo domácnost“, který se však do našeho právního řádu
transponovat nenavrhuje. V předloženém materiálu
postrádáme zdůvodnění, proč za těchto okolností nemůže
být zachován v současnosti užívaný pojem „spotřebitel“.
Zejména žádáme doplnit, v jakých ohledech se pojem
zákazníka v domácnosti liší od pojmu spotřebitele, a
pokud se obsahově neliší, proč je třeba pro totéž postavení
zavést nový pojem. Podotýkáme, že i pojem „spotřebitel“
může být využit v navrhovaných domněnkách
podnikatelské činnosti.
Zásadní připomínka
Zprostředkovatelská činnost (str. 113): Doporučujeme
zprostředkovatelskou činnost vymezit jako činnost
podnikatelskou. Popis, který je nyní obsažen v návrhu
věcného záměru, působí poněkud matoucím dojmem,
když obsahuje odlišné znaky od podnikání vymezeného v
§ 420 občanského zákoníku.

Vysvětleno
Zákazník v domácnosti představuje širší pojem než spotřebitel.
Veškerá práva spotřebitele (vyplývající z občanského zákoníku a
zákona o ochraně spotřebitele) budou přiřazena zákazníkovi
v domácnosti. VZ NEZ předpokládá větší zapojení aktivních
zákazníků do trhu s elektřinou/plynem, ti tak budou oprávněni
dodávat elektřinu/plyn do soustavy, příp. i jiným zákazníkům.
Status spotřebitele je nicméně odvozen od jeho vztahu
k podnikateli, což v případě dodávky elektřiny/plynu mezi
aktivním zákazníkem a zákazníkem v domácnosti nebude ve
většině případů naplněno. Stejně tak by o některá spotřebitelská
práva mohl přijít ten, kdo bude aktivním zákazníkem
v domácnosti. Celková ochrana zákazníka v domácnosti je proto
vhodnější, než ochrana spotřebitele.
Vyjádření k vypořádání:
MS souhlasí s vypořádáním.
Vysvětleno
Zprostředkovatelskou činnost lze vykonávat pouze podnikatelsky
viz str. 114.
Vyjádření k vypořádání:
MS souhlasí s vypořádáním.

Smluvní vztahy (str. 115 a násl.): Občanský zákoník je Akceptováno
obecným právním předpisem nejen pro uzavírání smluv,
ale také pro závazky z těchto smluv a další s tím
související otázky. Předpokládáme, že i ve vztahu k řadě
jiných záležitostí má mít občanský zákoník podpůrnou
povahu (§ 9 odst. 2 OZ). Doporučujeme větu na straně č.
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116, která zní: „Obecným právním předpisem pro úpravu
uzavírání smluv v energetice je pak občanský zákoník,“
nahradit například větou „Aspekty soukromoprávních
vztahů, které nejsou pro oblast energetiky zvlášť
upraveny, se řídí občanským zákoníkem“. V této
souvislosti považujeme za vhodné zdůraznit, že podle
našeho názoru není třeba toto obecné pravidlo promítat
posléze do normativního textu zákona.
Na straně 117, v části „Smlouvy I.2.1“, doporučujeme
hovořit o „nezbytných náležitostech“ namísto o
„podstatných náležitostech“. Podstatné náležitosti
označují prvky smlouvy (přesněji závazku), které určují
smluvní typ. O to se ale v daném případě nejedná, neboť
(stávající úprava) nejprve vymezuje danou smlouvu
(závazek) a až následně stanoví, jaké další ujednání či
údaje musí smlouva obsahovat.
Nepovažujeme za potřebné v normativním textu zvláště
zdůrazňovat obecně platné pravidlo o relativní neplatnosti
(str. 118 a jiné). Každé zvláštní pravidlo opakující
pravidlo obecně platné vyvolává výkladové nejasnosti
ohledně aplikovatelnosti pravidel, která nebyla zvláštní
úpravou výslovně zmíněna. Domníváme se tedy, že
postačí, bude-li tato skutečnost zmíněna v důvodové
zprávě. Pokud jde o možné následky související s absencí
„nezbytných“ náležitostí, zde lze samozřejmě zvolit totéž
řešení jako stávající úprava (byť se domníváme, že by byl
takový závěr dovoditelný i bez výslovné zákonné úpravy).
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Na straně 119 působí zavádějícím dojmem záměr posílit
„možnosti uzavírat a aktualizovat smlouvy elektronicky“.
Předně není zřejmé, co se rozumí „aktualizací“ smlouvy.
Má se jednat o změnu? Dále upozorňujeme, že podle
občanského zákoníku lze v písemné formě jednat jak
v listinné, tak i v elektronické podobě. Tyto dva způsoby
jsou zásadně zaměnitelné. Hovoří-li se o písemné formě,
rozumí se tím obě její podoby. Obdobné doporučení platí i
pro další místa (např. str. 123 – smlouva o předávání
údajů).
Na str. 119 předloženého návrhu věcného záměru se
uvádí, že dojde k „potvrzení možnosti kombinovat
smlouvy, příp. do jedné smlouvy zakomponovat více
smluvních typů (např. spojení smlouvy o zúčtování
odchylek a smlouvy o přístupu na organizovaný
krátkodobý trh s elektřinou), pokud to bude v konkrétním
případě účelné“. Domníváme se, že podle obecných
pravidel závazkového práva takovému postupu nic
nebrání – viz § 1727 OZ. Nepovažujeme tedy za nutné
tuto možnost uvádět přímo v normativním textu a postačí
pouze zmínka v důvodové zprávě.
Na straně 123 máme pochybnosti o vhodnosti pravidla,
podle něhož musí smlouvy o předávání údajů a smlouvy o
přístupu do CS OTE obsahovat ujednání o závaznosti
obchodních podmínek. Tuto záležitost podle našeho
názoru není třeba řešit zákonem, ale lze ji ponechat na
smluvních stranách. Obdobná připomínka platí i pro další
místa výskytu tohoto pravidla.
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Předložený materiál patrně z důvodů zachování
stávajících
koncepcí
předpokládá,
že
s právy
z neoprávněného odběru je spojen institut náhrady škody
namísto institutu bezdůvodného obohacení, který se zdá
být z našeho pohledu přiléhavějším. Doporučujeme však
doplnit do návrhu věcného záměru vysvětlení, proč je
navržený institut vhodnější než jiný v úvahu přicházející.
Pravidla a řády (str. 117 a násl.): V předloženém Akceptováno
materiálu se konstatuje, že stávající právní úprava
Pravidel a řádů není zcela jednoznačná, pokud se týče
jejich právní povahy, což způsobuje určitou nejistotu
z hlediska jejich závaznosti. V návrhu věcného řešení na
str. 118 se uvádí, že „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“. Doporučujeme návrh věcného záměru doplnit
alespoň o možné (zvažované) varianty věcného řešení a
jejich pozitiva a negativa.
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, Akceptováno
kapitola 6.7 Zhodnocení korupčních rizik (str. 51):
Doporučujeme znění prvního odstavce upravit
následovně: „MPO provedlo zhodnocení korupčních rizik
podle čl. 4 odst. 1 písm. h) Legislativních pravidel vlády,
a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment;
Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil
Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí jejíž
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Ministerstvo pro
místní rozvoj

revidované znění bylo dne 1. prosince 2015 schváleno
Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí.“ Tuto
připomínku odůvodňujeme skutečností, že původně
Vládním výborem pro koordinaci boje s korupcí přijatá
Metodika hodnocení korupčních rizik byla již jednou
novelizována a její revidované znění schválila Rada vlády
pro koordinaci boje s korupcí. Doporučujeme tedy, aby
tuto skutečnost předkladatel zohlednil.
Akceptováno
Obecná připomínka
Při přípravě návrhu paragrafového znění nového
energetického zákona požadujeme zohlednit znění návrhu
nového stavebního zákona, který je v současnosti
projednáván Legislativní radou vlády. Jedná se především
o
používané
pojmy,
navrhovaná
zjednodušení
povolovacích procesů a nové kategorie staveb. Obdobně
při tvorbě návrhu paragrafového znění nového
energetického zákona požadujeme zohlednit obsah návrhu
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím stavebního zákona, tedy rovněž navrhované
změny zákona 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, a zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se například o ustanovení, která upravují působnost
MPO.
V oblasti právní úpravy věcných břemen a vyvlastnění
požadujeme při tvorbě návrhu paragrafového znění
nového energetického zákona koordinovat obsah návrhu
nového energetického zákona s obsahem věcného záměru
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nového zákona o vyvlastnění, jehož gestorem je MMR.
Zásadní připomínka
Ke stati 2.4 Návrhy pro oblast teplárenství (str. 227)

Akceptováno
Text upraven na str. 75, 231 a 234.
Podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se Cílem není vyjmout problematiku rozúčtování ze zákona č.
upravují některé otázky související s poskytováním plnění 67/2013, ale stanovit kontrolní orgán.
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě
s byty, ve znění pozdějších předpisů, jsou službami plnění
spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě
s byty. Mezi služby patří zejména dodávka tepla a
centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a
odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení
společných prostor v domě, úklid společných prostor v
domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění
příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a
čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Vzhledem
k této (bez výraznějších problémů aplikované) právní
úpravě zásadně nesouhlasíme s tím, aby oblast
rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu
teplé vody pro dům byla z citovaného zákona zcela
nesystémově vyňata a stala se obsahem nového
energetického zákona.
Citovaný zákon tvoří právní rámec pro poskytování
služeb pro rozúčtování, vyúčtování, postup při určování
záloh na služby a vypořádání nákladů na služby, které
zahrnují rovněž dodávku tepla. Právě pro účely služeb
spojených s bydlením byl přijat citovaný zákon, který
obsahuje zvláštní právní úpravu vůči obecné právní
úpravě, která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vynětí
právní úpravy rozúčtování tepla, která je obsažena v
zákoně č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve
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vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na
vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která
je prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu, a její
zahrnutí do návrhu nového energetického zákona by
představovalo zcela nesystémové a nekoncepční řešení.
Mezi plněními spojenými s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty jsou na prvních místech uvedeny
dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody.
Zásadní připomínka
Vysvětleno
Ke stati C.4.2. (str. 88)
Nově se navrhuje v určitých případech a za předem stanovených
Ve třetí odrážce pod nadpisem Věcná břemena a podmínek možnost vyvlastnit i vlastnické právo.
vyvlastnění je mezi návrhy jednotlivých opatření, které by
měly být promítnuty do nové právní úpravy při přípravě Vyjádření k vypořádání:
paragrafového znění návrhu nového energetického MMR souhlasí s vypořádáním.
zákona, uveden text „možnost vyvlastnění i vlastnického
práva“. K tomu poznamenáváme, že podle zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění
pozdějších předpisů, se již v současnosti vyvlastněním
rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo
práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo
ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného
zvláštním zákonem. Doporučujeme tedy uvedený text
z návrhů opatření vypustit.
Vysvětleno
Ke stati E.4.4 (str. 103)
Pokud energetické společenství bude provozovat technickou
V návaznosti na právní úpravu obsaženou v zákoně č. infrastrukturu, bude povinno plnit veškeré povinnosti z toho
200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších vyplývající.
předpisů, doporučujeme do práv a povinností
energetického společenství a jeho členů doplnit také Vyjádření k vypořádání:
povinnost energetického společenství dohlížet na své MMR souhlasí s vypořádáním.
členy při plnění povinnosti vkládat data o technické
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infrastruktuře do digitální technické mapy.
Ministerstvo
financí

Ve Zprávě RIA v kapitole „2.3 Výkon činnosti
podnikatelským nebo nepodnikatelským způsobem“ se na
str. 30 uvádí, že hlavní výhodou doporučované varianty č.
2 je ponechání většího prostoru pro samotné rozhodování
subjektů o jejich právní subjektivitě v rámci energetiky.
Jako nevýhoda této varianty je uváděno možné oslabení
právní jistoty (subjekty naplňující znaky podnikatele
nebudou žádat o oprávnění k podnikání) a potřeba
zintenzivnit kontrolní činnost. Mělo by být jasně
stanoveno, jak by zintenzivnění kontrolní činnosti mělo
konkrétně vypadat, aby bylo zřejmé, zda s ním budou
spojeny dopady na rozpočet příslušných subjektů a na
personální zdroje.

Akceptováno s úpravou
Do textu doplněna na str. 238 věta
„Ostatní výše naznačené výdaje budou financovány v rámci
limitů rozpočtové kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu
stanovených na příslušný rok a projednaných dle rozpočtových
pravidel. „
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.

V případě prosazení této varianty, musí příslušné subjekty
provádějící kontrolu zajistit zintenzivnění kontroly
v rámci svých schválených výdajových i personálních
limitů. Pakliže to nebude možné, nelze s přihlédnutím
na uvedená negativa a případné dopady na státní rozpočet
považovat návrh na uvolnění rozhodování o právní
subjektivitě v rámci energetiky za odůvodnitelný.
Zásadní připomínka
K zamýšlené Databázi energetických zařízení a
databázi energetických společenství – viz Zpráva RIA,
kapitola 2.5. :
Obsahem databáze mají být data o zařízeních, která jsou
schopna ovlivnit chod energetických soustav, tedy
zařízení, která mohou dodávat komoditu do soustavy. Je
těžko uvěřitelné, že v 21. století nemají subjekty
zastupující stát v oblasti energetiky informace o tom, jaká
energetická zařízení jsou v ČR provozována, jaká je jejich

Vysvětleno
Provoz databáze zařízení se předpokládá u operátora trhu, který
je soukromou obchodní společností, i když ve vlastnictví státu.
Náklady a provoz této databáze není v RIA povinnost uvádět.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.
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velikost, územní rozložení, apod. a nyní by kvůli sběru a
správě těchto informací měla být vytvářena další
databáze.
V souvislosti s uváděnou databází je zmiňován dopad na
stát, resp. subjekt, který bude pověřen její správou a
zřízením (viz str. 36 Zprávy RIA). K rozhodnutí, zda je
varianta zahrnující zřízení této databáze nejvhodnější,
v materiálu chybí informace o předpokládané výši
nákladů, které za její zřízení a následně i provoz bude
muset nést její provozovatel.
Zásadní připomínka
Část materiálu označená jako 4.1. Dopady na státní
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je ve svých závěrech
dosti strohá a naznačené dopady se nepokouší nikterak
kvantifikovat. Z materiálu tak nelze vůbec získat
konkrétní představu o jeho dopadech. V této souvislosti
požadujeme do materiálu uvést, že změny a opatření
související se schválením věcného záměru energetického
zákona budou realizovány bez nároku na zvýšení
výdajových limitů, personálních kapacit a objemu
prostředků na platy v kapitole Ministerstvo průmyslu
a obchodu a v ostatních dotčených kapitolách státního
rozpočtu.
Zásadní připomínka
Ke str. 96 - Cenová rozhodnutí, přezkoumatelnost aktů
cenové regulace (3. a 4. odst.). Ústavní soud např. ve
svém nálezu II. ÚS 53/97 potvrdil, že v případě stanovení
konkrétní výše ceny (za plyn) jde o rozhodnutí cenových
orgánů, které musejí účastníci závazkového vztahu
respektovat, neboť zákon jim tuto povinnost ukládá. O
právní předpisy nižší právní síly nejde. Viz dále např.

Akceptováno s úpravou
Do textu doplněna na str. 238 věta
„Ostatní výše naznačené výdaje budou financovány v rámci
limitů rozpočtové kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu
stanovených na příslušný rok a projednaných dle rozpočtových
pravidel. „
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno, vysvětlení upraveno dle návrhu:
Ze směrnice 2019/944 vyplývá povinná přezkoumatelnost aktů
cenové regulace. Soudní přezkum cenového rozhodnutí jako
právního předpisu sui generis Ústavním soudem je možný.
V rámci přípravy cenového rozhodnutí jsou posuzovány a
revidovány hodnoty parametrů cenové regulace, aby byla
rozhodnutí řádně odůvodněná a oprávněná. Soudní přezkum
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nález Ústavního soudu čj. IV. ÚS 50/02, ve kterém
Ústavní soud mj. uvádí, že cenové rozhodnutí, které bylo
vydáno Českým telekomunikačním úřadem, naplňuje jak
formální znaky právního předpisu (čl. 79 odst. 3 Ústavy
České republiky), tak i jeho materiální znaky, tj.
regulativnost, právní závaznost, obecnost (jejíž povahu
nemůže změnit ani to, že se týká jen určitého počtu
subjektů práva) a vynutitelnost státní mocí. Podle
rozhodovací praxe soudů jsou tedy cenová rozhodnutí
vydaná podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
pramenem práva.

Ústavním soudem samotné přípravy cenového rozhodnutí není
možný.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.

Není dále vhodné v zájmu zachování jedinečných znaků
povahy operativnosti a flexibility cenových rozhodnutí
měnit proces jejich přijímání. Tím by byl popřen smysl
zákonodárce k možné rychlé a aktivní reakci na náhle
vzniklé problémy ve společnosti.
Zásadní připomínka
V materiálu (např. na str. 10) se uvádí, že energetický Akceptováno
zákon od svého schválení až doposud prošel 28 novelami,
zatímco ve Zprávě RIA se na str. 20 uvádí, že v případě
další novely by šlo o 26. novelu energetického zákona.
Doporučuje se dát uvedené do souladu.
Novou právní úpravou by dle předkládací zprávy mělo
dojít ke „zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání“.
Jelikož to materiál nikterak neřeší, doporučujeme do
materiálu doplnit informaci o tom, jaký je plánovaný
postup ohledně podmínky zahraničních subjektů mít v ČR
zřízenu organizační složku (§ 7 stávajícího zákona č.
458/2000). Bude toto nadále podmínkou získání licence
(ať už bude zvolena jakákoliv varianta rozlišení
podnikatelského a nepodnikatelského výkonu činnosti a

Vysvětleno
Nepředpokládá se žádná zásadní změna oproti současné úpravě.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.
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souvisejícího udělování licencí)? Bude nový energetický
zákon na této problematice něco měnit oproti stávajícímu
stavu (tam, kde bude k činnosti vyžadována licence)? Či
je s touto podmínkou počítáno pouze pro některé druhy
licencí? Pokud bude nadále tato povinnost zahraničním
subjektům uložena, bude se vztahovat i na osoby, které již
disponují oprávněním udělený příslušným orgánem jiného
členského státu EU, aby jim bylo dovoleno v ČR
podnikat?
Z předloženého materiálu vyplývá, že novým
energetickým zákonem bude dotčen i zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
nicméně podrobnější informace k tomuto nejsou ve
věcném záměru uvedeny. Doporučujeme do věcného
záměru doplnit i kontext, který má předkladatel na mysli.

Vysvětleno
V kapitole 1.1. E jsou uvedeny právní předpisy, které mohou být
NEZ dotčeny. Neznamená to nicméně, že tyto předpisy budou
v souvislosti s přípravou NEZ novelizovány. Jedná se o předpisy,
které při přípravě NEZ byly brány v potaz. V souvislosti se
zákonem č. 586/1992 Sb., se bude především jednat o případné
příjmy aktivního zákazníka z prodeje elektřiny.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.

Z hlediska výkonu činnosti podnikatelským způsobem
se předpokládá: 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

Vysvětleno
Bylo zvažováno v rámci přípravy VZ NEZ a stanovení přesných
hranic bylo posouzeno, jako nevyhovující v důsledku nutnosti
tuto hranici arbitrárně stanovit viz str. 55 VZ NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.
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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.
Pro posílení právní jistoty doporučujeme vytyčit přesné
mantinely, kdy se činnost zákazníka považuje za
podnikatelskou činnost a kdy nikoliv, tj. aby bylo
jednoznačně stanoveno, kdy činnost není vykonávána
podnikatelským způsobem (např. v jakém rozsahu v
případě rodinného domu, kdy nad rámec osobní spotřeby
elektrické energie plynou příjmy z jejího prodeje).
Pokud jde o problematiku věcných břemen a
ochranných
bezpečnostních
pásem,
důrazně
doporučujeme celou problematiku znovu zvážit z
pohledu, zda nebude zřízením OBP příliš zasaženo do
práv vlastníka nemovité věci, a zda by na úpravu OBP
neměla vztahovat úprava věcných břemen. Rovněž
doporučujeme věnovat pozornost souboru práv a
povinností vlastníkům zatížených z věcných břemen a
zřízení OBP tak, aby výsledná úprava respektovala
ústavní maximy omezení vlastnického práva. Zde máme
na mysli především otázku povinností údržby ochranného
pásma a náhradu za ní, které nejsou nastaveny pro
vlastníky přívětivě. Proklamovaný úmysl zjednodušení
věcných břemen a usnadnění vyvlastnění je právně dosti
sporný a je třeba mu při přípravě paragrafového znění
věnovat mimořádnou pozornost.

Vysvětleno
Problematice věcných břemen bude věnována maximální
pozornost při přípravě paragrafového znění.
Vyjádření k vypořádání:
MF souhlasí s vypořádáním.
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K části E.1: Z předloženého textu není zcela jasné, zda
budou všechny zde uváděné zákony novelizovány v
souvislosti s přijetím nového energetického zákona, a
pokud ano, tak v jakém rozsahu. Doporučujeme materiál v
tomto směru doplnit. Současně konstatujeme, že případné
novely dalších zákonů spojené s přijetím nového
energetického zákona, je třeba zpracovat v podobě
samostatného tzv. doprovodného zákona (a tedy
nezačleňovat je jako samostatné části do nového
energetického zákona).
Ve Zprávě RIA na str. 42 se uvádí: „Zachování
současného stavu by vedlo k nižší administrativní a
zejména ekonomické zátěži u provozovatelů distribučních
soustav.“ Doporučujeme uvedené lépe formulovat např.
vyjmutím slova „zejména“.
Moravskoslezský Obecně:
kraj
Záměrem nového energetického zákona je především
zajistit
dosažení
klimaticko-energetických
cílů
stanovených EU, mimo jiné zajistit rozvoj nových
technologií v energetice. S tímto cílem je podle věcného
záměru spojená zejména potřeba rozšíření energetického
trhu o nové subjekty, zapojení menších subjektů
k poskytování služeb a navýšení flexibility a vytvoření
konkurenčního prostředí.

Vysvětleno
V kapitole 1.1. E jsou uvedeny právní předpisy, které mohou být
NEZ dotčeny. Neznamená to nicméně, že tyto předpisy budou
v souvislosti s přípravou NEZ novelizovány. Jedná se o předpisy,
které při přípravě NEZ byly brány v potaz.

Akceptováno

Vysvětleno
V souvislosti s novými subjekty na energetickém trhu se
očekává, že bude docházet zejména k posilování stávající
technické infrastruktury na úrovni přenosové a distribuční
soustavy, při respektování všech pravidel územního plánování.
Vyjádření k vypořádání:
MSK souhlasí s vypořádáním.

Z pohledu územního plánování se nabízí otázka, jakým
způsobem plánované navýšení konkurenceschopnosti
energetického trhu (s tím související cíl upozadit kontrolu
ex ante, při navýšení kontroly ex post uvedené v části
A.3.3), bude mít vliv na vytváření územního prostoru pro
technickou infrastrukturu, a to zejména s ohledem
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na tvorbu koridorů pro umístění technické infrastruktury a
případně územních rezerv pro výhledové záměry. Cílené
vytváření otevřenějšího konkurenčního energetického trhu
v sobě bude nevyhnutelně nést vyšší potřebu uspokojit
nové subjekty vstupující na tento trh, a tedy vysokou
pravděpodobnost navýšení potřeby nové technické
infastruktury, a s tím spojený vyšší tlak na území.
Z důvodu hrozby přetížení a možnosti vzniku
nesystematického
omezení
území
s dopadem
na vlastnické vztahy, apelujeme na zvýšenou
provázanost jednotlivých systémů, zejména v oblasti
plánování rozvoje.
Zásadní připomínka
Ke kapitole A.2.5. Jednotné aplikační rozhraní a
databáze zařízení
Požadujeme v textu doplnit potřebu provázat novou
právní úpravu se zákonem č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, konkrétně s DTM, a dále pak sledovat návaznost
na problematiku digitalizace stavebních řízení promítnuté
do stavebního práva novelou zákona o zeměměřičství, tj.
zákonem č. 47/2020 Sb.
Odůvodnění:
Tvůrce věcného záměru zákona nezohlednil existující
právní úpravu, kterou je založena DTM jako prostorově
orientovaná databáze informací, mj. o technické
infrastruktuře, a kterou je založena povinnost vlastníkům
a správcům
technické
infrastruktury
poskytovat
informace. Tento mechanizmus má přímou vazbu na

Vysvětleno
Databáze zařízení bude vznikat nad daty distributora elektřiny a
plynu (data ze smluv o připojení), klíčové budou zejména údaje
o výkonech či kapacitách. Tato zařízení navíc v mnohých
případech nejsou stavbami a nebude se na ně tedy vztahovat
požadavek na zapisování všech těchto zařízení do digitálních
technických map (DTM).
DTM jsou dle odst. 2 § 4b zákona č. 200/1994 Sb. o
zeměměřičství zdrojem informací pro účely územního plánování,
přípravy, umísťování a povolování staveb apod. Obsahem DTM
by tedy měly dle odst. 4 § 4b zákona o zeměměřičství údaje o
druzích, umístění a vlastnostech technické či dopravní
infrastruktury a to včetně údajů o jejich bezpečnostních a
ochranných pásmech. Jedná se tedy zejména o údaje prostorové,
charakterizující základní prostorové uspořádání území.
Z toho vyplývá, že databáze energetických zařízení a DTM
nebudou v žádném případě paralelním či vzájemně
konkurenčním řešením.
Může však nastat situace, že jedno zařízení bude v DTM i
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digitalizaci stavebních řízení, která je promítnuta do
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), s účinností od 1.7.2023.
Zásadní připomínka

v databázi zařízení, ale v DTM a v databázi zařízení budou více
méně odlišné údaje.
Na úrovni věcného záměru nebylo analyzováno, jaká konkrétní
data budou vstupovat do databáze. To bude rozhodnuto až při
přípravě paragrafového znění zákona. Pokud se ukáže, že DTM a
databáze zařízení má obsahovat stejná data, bude zajištěno, že
nebude docházet k duplicitám s ohledem na platnou legislativu a
nebude tak ani zvyšována byrokratická zátěž dotčených
podnikatelů.
Doplnění textu bodu A.2.5. – str.52
Vyjádření k vypořádání:
MSK souhlasí s vypořádáním.

Ke kapitole A.3.5. Jednotné aplikační rozhraní a
databáze zařízení
Odrážka
Databáze
zařízení
(spravovaná
a
provozovaná operátorem trhu)
Požadujeme dořešit vzájemný vztah mezi existujícími
zařízeními a zařízeními se smlouvou k připojení k síti.
Požadujeme promítnout do Databáze zařízení budovanou
databázi DTM, respektive možnost doplnění sledovaných
jevů.
Odůvodnění:
Databáze zařízení by měla být naplněna prostřednictvím
DTM, která je promítnuta do právní úpravy
prostřednictvím zákona č. 47/2020 Sb., kterým byl
novelizován zákon č. 200/1994 Sb.. Tato právní úprava
zakládá povinnosti všem vlastníkům a správcům technické
infrastruktury poskytovat údaje o sítích do DTM, a to jak
pro potřeby DTM, tak pro potřeby územního plánování,
konkrétně územně analytických podkladů.

Vysvětleno
Viz připomínka výše.
Vyjádření k vypořádání:
MSK souhlasí s vypořádáním.

Vzhledem k potřebě nezatěžovat podnikatelský sektor
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zbytnými povinnostmi je žádoucí využít již kodifikovaný
mechanismus poskytování informací a nezakládat další
informační kanál.
Využití DTM umožní vytěžovat vybudované databáze a
nesporně sníží náklady na budování a provoz
informačního systému „JAR“.
Zásadní připomínka
Ke kapitole A.4.5. Jednotné aplikační rozhraní a
databáze zařízení
Požadujme první odrážku „zřízení databáze zařízení“
doplnit následovně: …“provázané na DTM a informační
systém budovaný pro potřeby digitalizace stavebních
řízení.“

Vysvětleno
Viz připomínka výše.
Vyjádření k vypořádání:
MSK souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
V rámci digitalizace státní správy je třeba vytvářet
informační toky efektivně, nezatěžovat soukromý sektor
zbytnými povinnostmi a zejména nevytvářet duplicitní
procesy a databáze. Pro potřeby nové právní úpravy
je žádoucí využít budované informační systémy a
databáze.
Vítáme, že věcný záměr v části C. Stavebně – provozní
aspekty reaguje snahou o sjednocení na nejednotnou
právní úpravu oprávnění jednotlivých provozovatelů
energetických zařízení a snaží se o sjednocení právní
úpravy veřejnoprávních oprávnění provozovatelů
energetických zařízení a její roztříštěnost v nenavazujících
ustanoveních stávajícího zákona.
Zásadní připomínka
Vysvětleno
Ke kapitole C.3.2. Věcná břemena a vyvlastnění
Požadujeme ponechat deklaraci veřejného zájmu na Veřejný zájem
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zřizování a provozování energetických zařízení ve smyslu energetických zařízení bude zachován minimálně v současném
rozsahu.
stávajícího ust. § 3 odst. 2 energetického zákona

Hospodářská
komora

Odůvodnění:
Pokud nová právní úprava má za cíl omezit výčet činností,
které jsou vykonávány ve veřejné zájmu a nebude již, jako
je tomu v současném ust. § 3 odst. 2 zákona, deklarován
veřejný zájem na zřizování a provozování všech
energetických zařízení, pak upozorňujeme na možný
důsledek takového omezení v častém následném řízení
o vyvlastnění práva věcného břemene pro umístění a
provozování energetického zařízení. V obecné rovině totiž
v současné době platí, a říká to i soudní judikatura, že ust.
§ 3 odst. 2 energetického zákona má povahu speciální
právní normy k ust. § 4 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o
odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších
předpisů, dle kterého musí být ve vyvlastňovacím řízení
prokázán veřejný zájem na vyvlastnění.
Zásadní připomínka
Obecné připomínky:
1.Oblast ukládání energie je v českém právním řádu
ukotvena nedostatečně, resp. v zákonné podobě definičně
absentuje zcela. Rozumíme tomu, že k dynamickému
rozvoji různých forem akumulace dochází až v několika
posledních letech, ovšem zákonodárce tuto skutečnost
doposud nereflektuje vůbec a je zřejmé, že ani transpozice
požadované definice ze směrnice 2019/944 se nestihne
v řádném termínu. V souladu s věcným záměrem se
přitom domníváme, že pro to, aby česká energetika plně

Vyjádření k vypořádání:
MSK souhlasí s vypořádáním.

Vysvětleno
Detailní popis práv a povinností bude popsán v paragrafovém
znění NEZ.
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
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reflektovala platné trendy, je široký rozvoj různých prvků
akumulace nezbytný. Proto nerozumíme, že takto
podstatná oblast je ve věcném záměru popsána na dvou,
resp. i s kapitolou 2.2 C, pěti stranách, zvláště když další
nové legislativní prvky – jako jsou např. energetická
společenství a agregátor – mají výrazně více prostoru.
Věříme, že při přípravě paragrafového znění bude oblasti
akumulace věnována podstatně širší pozornost a
zákonodárce k ní bude přistupovat s patřičnou důsledností
a s férovým a nediskriminačním přístupem vůči různým
formám akumulace
Zásadní připomínka
2. Kapitola Rozvoj a cenová dostupnost nových Akceptováno
technologií, změna zdrojové základny, zvyšování
energetické účinnosti a jejich společný vliv umožňující
dosažení klimatických cílů na stranách 31 až 39 je
zahlcena velkým množstvím statistických údajů, aniž by
bylo zřejmé, k čemu tyto údaje vlastně mají sloužit.
Domníváme se, že tuto část by bylo vhodné zásadním
způsobem zestručnit a případně na několika grafech
demonstrovat hlavní trendy vývoje energetiky, aniž by byl
čtenář zahlcen množstvím dat.
Zásadní připomínka
Konkrétní připomínky:
1.
Připomínka ke kapitole 1.2, části D (str. 42)

Akceptováno

Požadujeme upravit text následovně:
„zvyšující se možnosti zajištění tepla, kdy soustavy
zásobování tepelnou energií již v některých případech
zpravidla nepředstavují přirozený monopol, ale jen
jednoho z možných poskytovatelů tepla;“.
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Odůvodnění:
Substituty dodávek tepla ze soustav zásobování tepelnou
energií jsou dnes již dostupné prakticky kdekoliv v České
republice. Vzhledem k tomu, že přechod na jiný způsob
výroby tepla (například pomocí plynového kotle nebo
tepelného čerpadla) je možný a prakticky proveditelný,
nemohou soustavy zásobování teplem představovat
přirozený monopol.
Zásadní připomínka
2.
Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A.3.1. Akceptováno
(str. 53)
Požadujeme doplnit činnosti v oblasti plynárenství a
teplárenství do tabulek č. 6 a 7, které nebudou podléhat
NEZ.
Odůvodnění:
V tabulce č. 5 u elektroenergetiky jsou uvedeny činnosti,
které z této oblasti energetiky nebudou podléhat NEZ.
V případě plynárenství a teplárenství žádné takové
činnosti v tabulkách č. 6 a 7 ale uvedeny nejsou.
Z důvodu konzistence návrhu věcného záměru
považujeme
za
důležité
zachovat
ve
všech
3 oblastech zákona (elektroenergetika, plynárenství a
teplárenství) shodný nebo podobný přístup a stejnou či
podobnou míru popisu navrhovaných opatření, pokud je
to
vhodné
a možné. Tabulky č. 6 a 7 by měly obsahovat výčet
činností, které nebudou z oblasti plynárenství a
teplárenství podléhat NEZ. Že takové existují, a je tomu
tak i v současné době, je patrné již ze stávající znění EZ, a
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to ze znění § 3 odst. 4-6.
Zásadní připomínka
3.
Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A.3.2. Akceptováno
(str. 54)
Požadujeme upravit text následovně:
„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).“ s tím, že je nezbytné do
něj ještě doplnit, že má možnost dodávat své přebytky
vyrobené elektřiny ostatním účastníkům trhu nebo alespoň
uvést např. do závorky za činnost výroba, že součástí této
činnosti je myšlena i ta možnost dodávat své přebytky
vyrobené elektřiny ostatním účastníkům trhu.
Odůvodnění:
Aby zákazník byl považován za aktivního zákazníka, tak
stačí
realizoval
pouze
jednu
(nebo i více) z činností, které jsou ve výčtu uvedeny.
Zcela
jistě
nemusí
vykonávat
všechny,
jak nyní uvedený text implikuje.
Aktivní zákazník má možnost nejen elektřinu vyrábět, ale
také její přebytky, které sám nespotřebuje dodávat
ostatním účastníkům trhu. Toto ale z uvedeného textu, jak
je napsán, není zcela zřejmé. Je možné, že předkladatel
možnost dodávat přebytky ostatním účastníkům trhu
zahrnuje již pod činnost výroby elektřiny, což ale z textu
jednoznačně patrné není.
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Zásadní připomínka
4.
Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A.3.2. Akceptováno
(str. 55)
Požadujeme doplnit text vysvětlující navržený přístup
k problematice ostrovních provozů v tomto smyslu:
„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.“.
Odůvodnění:
Považujeme za vhodné na úrovni NEZ uvádět nejen
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základní pravidla v rozsahu požadovaném Směrnicí, ale
také povinnost zajistit při provozu těchto vyhrazených
technických zařízení bezpečný provoz. Použitím výrazu
„vyhrazené technické zařízení“ se zajistí i vazba na
připravovaný
(aktuálně
v poslanecké
sněmovně
projednávaný) nový zákon o provozu vyhrazených
technických zařízeních.
Vzhledem ke vzniku nových účastníků trhu a jejich
pravděpodobného zájmu požadovat po PDS provozování
lokálních ostrovů (např. energetickými společenstvími) je
potřebné zejména ve věcném záměru energetickém
zákoně tuto problematiku a její okolnosti řádně vysvětlit.
PDS nebude mít žádnou povinnost takové ostrovní
systémy vytvářet, ani pronajímat svá distribuční zařízení,
aby takové ostrovy mohly provozovat podnikatelská
uskupení, jednotlivci, či různá jiná uskupení. Toto
opatření se netýká ostrovních provozů vzniklých na
přechodnou dobu v důsledku působení ochran a
automatik.
Zásadní připomínka
5.
Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A.3.3. Akceptováno
Doplněno do textu VZ na stranu 58.
(str. 56)
Požadujeme mezi druhy licencí doplnit licenci na výrobu Myslí se tím, že výroba tepelné energie je podřazena pod
skupinu licencí dodávka do soustavy.
tepla.
Odůvodnění:
Pokud je výroba tepla vykonávána podnikatelským
způsobem, měla by podléhat licenci.
Zásadní připomínka
6.
Připomínka ke kapitole 2.1, části A, bodu A. 3.5 Akceptováno s úpravou
Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu odběrného místa,
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předávacího místa a místa připojení uvedené v návrhu, který je
v současné době projednáván v PS PČR (novela zákona POZE
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
část EZ). Definice odběrného místa (ve znění definice z VZ
„Registrace a evidence všech OPM. Data do této databáze NEZ), předávacího místa a místa připojení budou vycházet z této
bude registrovat a aktualizovat příslušný provozovatel projednávané novely.
soustavy v elektroenergetice a plynárenství, který bude
rovněž odpovědný za správnost vložených dat. Vyjádření k vypořádání:
Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu odběrného HK souhlasí s vypořádáním.
místa, předávacího místa a místa připojení uvedené v
návrhu, který je v současné době projednáván v PS PČR
(novela zákona POZE část EZ). Definice odběrného
místa, předávacího místa a místa připojení budou
vycházet z této projednávané novely.“.
(str. 59)

Odůvodnění:
Nelze vyloučit potřebu revize dosavadního způsobu
registrace míst v informačním systému OTE v kontextu
navrhovaných změn fungování trhu s elektřinou. Nicméně
vzhledem k náročnosti a propojenosti dotčených
informačních systémů by bylo vysoce neefektivní, kdyby
účastníci trhu museli měnit několikrát po sobě své
informační systémy, pokud by se výše uvedená filozofie
změnila.
Zásadní připomínka
7.
Připomínka ke kapitole 2.1, části B (str. 63)
Akceptováno
Požadujeme upravit text následovně:
„Návrh věcných řešení v této oblasti vyplývá především
z povinnosti transponovat směrnici 2019/944, která se
však vztahuje pouze na odvětví elektroenergetiky.
V odvětvích
plynárenství
a teplárenství
odvětví
plynárenství budou nové požadavky vyplývající z uvedené
směrnice promítnuty pouze tam, kde je to vhodné
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a možné.“.
Odůvodnění:
V odvětví teplárenství neplatí unbundling a požadavky
směrnice 2019/944 tam promítat nelze. Ochranou
zákazníka v teplárenství se zabývá směrnice o energetické
účinnosti.
Zásadní připomínka
8.
Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.3.1. Akceptováno s úpravou
V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
písm. c) (str. 73)
Požadujeme místo pojmu „konečný uživatel“ používat oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
pojem „konečný spotřebitel“. Případně je možné používat pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
oba pojmy s lomítkem s tím, že finální pojem bude určen
Vyjádření k vypořádání:
až v rámci paragrafového znění.
HK souhlasí s vypořádáním.
Odůvodnění:
Pojem „konečný uživatel“ podle směrnice 2018/2002
zahrnuje vedle konečných zákazníků nakupujících
vytápění, chlazení či teplou užitkovou vodu pro vlastní
konečnou potřebu i uživatele jednotlivých budov nebo
jednotek budov s více bytovými jednotkami nebo
víceúčelových budov, pokud jsou tyto jednotky
zásobovány z ústředního zdroje a pokud uživatelé nemají
přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie.
Aby nedocházelo k nejasnostem ohledně transpozice
směrnice, považujeme za vhodnější v případě uživatelů
bytových jednotek, kteří nemají přímou nebo individuální
smlouvu s dodavatelem energie hovořit o konečných
spotřebitelích.
Zásadní připomínka
9.
Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.3.3. Akceptováno
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(str. 75)
Požadujeme doplnit, kdo bude dodavatelem poslední
instance, a to včetně odůvodnění.
Odůvodnění:
Považujeme za jednu ze základních informací
k dodavateli poslední instance do NEZ uvést,
kdo jím bude. Zda bude převzato řešení ze stávajícího
NEZ nebo zda bude nastavení odlišné od stávajícího stavu
a pokud ano, tak jak a proč.
Zásadní připomínka
10. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1. Akceptováno
Věta „bude zakotvena povinnost vlastníka nemovitosti zajistit
písm. a) (str. 76)
přístup k měřicím zařízením“ vyškrtnuta u zákazníka
Požadujeme upravit text následovně:
v plynárenství a přesunuta na str. 88 (kapitola C.3.1)
„uzavřít smlouvu o agregaci, pokud si to přeje, i bez
souhlasu svého elektroenergetického podniku dodavatele Bude zakotvena povinnost vlastníka nemovitosti zajistit přístup k
elektřiny“ nebo „uzavřít smlouvu o agregaci, pokud si to měřicím zařízením v případech, kdy zákazník nemá z
přeje, i bez souhlasu svého elektroenergetického podniku jakéhokoliv důvodu (např. nájemní vztah) fyzický přístup k
obchodníka s elektřinou“.
měřícímu zařízení. Primárně však bude mít povinnost zajistit
přístup k měřicímu zařízení zákazník.
Odůvodnění:
V NEZ
nebude
běžně
pracováno
s pojmem Text věcného záměru upraven na str. 88
elektroenergetický podnik, který používá směrnice, ale
s konkrétními pojmy (názvy) jednotlivých subjektů
(hráčů) na trhu s elektřinou. V tomto konkrétním případě
se bude jednat o dodavatele elektřiny (případně lze použít
i pojem obchodník s elektřinou).
Zásadní připomínka
11. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1. Akceptováno s úpravou
„mít nainstalováno měřicí zařízení a umožnit k němu
písm. a) (str. 77)
Požadujeme sjednotit přístup k plnění povinnosti provozovateli přenosové či distribuční soustavy přístup“.
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zpřístupnění měření pro oblast elektroenergetiky a
plynárenství. Minimálně je třeba doplnit povinnost
disponovat v případě aktivního zákazníka průběhovým
nebo inteligentním měřením o nezbytnou součinnost
provozovatele příslušné soustavy.

Právní úprava bude vycházet z připravované vyhlášky o měření.
Počítá se s tím, že povinnost instalovat měřící zařízení bude i
nadále na provozovateli soustavy.
Obdobná úprava byla provedena i v plynárenství.

Odůvodnění:

Vyjádření k vypořádání:
Ve třetí odrážce je uveden text „mít měřicí zařízení a HK souhlasí s vypořádáním.
umožnit k němu provozovateli přenosové či distribuční
soustavy přístup“. Přitom v oblasti plynárenství se tato
povinnost ukládá vlastníku nemovitosti. V šesté odrážce
je uveden text „v případě aktivního zákazníka povinnost
disponovat průběhovým nebo inteligentním měřením“. To,
že
zákazník
disponuje
průběhovým
nebo inteligentním měřením nezajišťuje samotný
zákazník, ale provozovatel příslušné soustavy. Proto je
takto stanovená povinnost pro zákazníka silně
problematická.
Co se týká povinnosti zpřístupnit měřicí zařízení,
nespatřuji jediný logický důvod, proč by to
v elektroenergetice a v plynárenství mělo být odlišné.
Požadujeme
nastavit
tuto
povinnost
stejně
v elektroenergetice a v plynárenství. Je v zásadě jedno,
zda to bude uloženo zákazníkovi nebo majiteli
nemovitosti. Jen by to nemělo být ukládáno oběma, a
pokud by přeci jen byla zvolena varianta uložit to oběma,
tak by mělo být naprosto jasné, v jakém pořadí a po kom
bude provozovatel příslušné soustavy plnění uložené
povinnosti vymáhat, a jaké konkrétní dopady neplnění
této povinnosti bude mít na dodávky příslušné komodity
zákazníkovi.
Těžko lze ukládat povinnost subjektu, jejíž plnění nemůže
daný subjekt sám aktivně ovlivnit. Proto je potřeba šestou
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odrážku upravit.
Zásadní připomínka
12. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1. Akceptováno s úpravou
Zajištění přístupu k měřícím zařízením i stav odběrný zařízení
písm. b) (str. 78)
Požadujeme minimálně explicitně vyjasnit, když už je byly pro oblast elektroenergetiky i plynárenství sjednoceny.
povinnost zpřístupnění měřicího zařízení ukládána dvěma „Řádný“ technický stav – sjednoceno pro oblast
odlišným subjektům, v jakém pořadí a po kom bude elektroenergetiky a plynárenství.
provozovatel příslušné soustavy plnění uložené povinnosti
vymáhat, a jaké konkrétní dopady neplnění této Vyjádření k vypořádání:
povinnosti bude mít na dodávky příslušné komodity HK souhlasí s vypořádáním.
zákazníkovi.
Dále explicitně v návrhu vyjasnit, jaký je reálný věcný
rozdíl v odlišných použitých pojmech „dobrý technický
stav“ a „řádný technický stav“ v oblastech plynárenství a
elektroenergetiky, případně pojmy sjednotit, není-li v nich
věcně rozdíl.
Odůvodnění:
Ve druhé odrážce je uvedeno „mít měřicí zařízení a
umožnit k němu přístup provozovateli příslušné soustavy“.
Současně je ale mezi právy zákazníka výše uvedeno „bude
zakotvena povinnost vlastníka nemovitosti zajistit přístup
k měřicím zařízením“. Když pomineme, že uvedené není
právem zákazníka, ale povinností třetí osoby, což do práv
zákazníka nepatří, tak není jasné, kdo tu povinnost mít
bude primárně.
Co se týká zpřístupnění měřicího zařízení, nepovažujeme
za vhodné jednu a tutéž povinnost dvěma odlišným
subjektům, protože potom není jasné, po kom ji má
provozovatel příslušné soustavy vymáhat primárně. Když
už by k tomu ale mělo dojít, tak považujeme ze klíčové,
aby bylo nade vší pochybnost zřejmé, v jakém pořadí a po
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kom bude provozovatel příslušné soustavy plnění uložené
povinnosti vymáhat, a jaké konkrétní dopady neplnění
této povinnosti bude mít na dodávky příslušné komodity
zákazníkovi.
V páté odrážce je uvedeno „udržovat odběrné zařízení v
dobrém
technickém
stavu“.
Přitom
v oblasti
elektroenergetiky je uveden pojem „řádný technický stav“.
Z textu
není
patrné,
jaký je mezi těmito dvěma pojmy věcný rozdíl. Pokud
jsou v návrhu použity pro dvě či více stejných či
podobných aktivit a věcí různé pojmy, považuji za
důležité jasně popsat rozdíl těchto pojmů. Není-li mezi
nimi věcný rozdíl, měl by být používán pojem pouze
jeden.
Zásadní připomínka
13. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1. Akceptováno
Právo zákazníka na předběžnou a konečnou kalkulaci ceny tepla
písm. c) (str. 78)
bylo z věcného záměru odstraněno.
Požadujeme vypustit níže uvedený text:
„bude zváženo zavedení práva na předložení předběžné
a výsledné kalkulace ceny tepelné energie.“.
Odůvodnění:
V žádném z regulovaných sektorů (elektroenergetika,
plynárenství) nepředkládá ani dodavatel komodity ani
poskytovatel služby kalkulaci, jakým způsobem je tvořena
cena. Kalkulace obsahují obchodně citlivá data a nemohou
být takto uvolňována široké veřejnosti. Kalkulace by měly
být předkládány kontrolnímu orgánu k prověření
oprávněnosti stanovené ceny, nikoliv však zákazníkovi.
Tento požadavek představuje neúměrný zásah do
postavení subjektů na trhu s teplem, které budou tímto
znevýhodněni.
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Není zřejmé, proč je tato povinnost navrhována pouze
v teplárenství ani k čemu by vlastně měla sloužit.
Kalkulace cen tepelné energie je možno považovat za
obchodní tajemství a není důvod je tímto způsobem
fakticky zveřejňovat. Za účelem ochrany zákazníků má
velmi široké pravomoci Energetický regulační úřad, který
má možnost tyto kalkulace ceny tepelné energie
kontrolovat. Možnost zákazníků žádat u Energetického
regulačního úřadu prošetření ceny tepelné energie není
nijak limitována, zákazník nemusí nic prokazovat, dá
pouze podnět k prošetření. Není tedy důvodné, aby měl
přístup ke kalkulacím ceny tepelné energie, protože je
k ochraně svých práv nepotřebuje. Tento požadavek
představuje neúměrný zásah do postavení subjektů na trhu
s teplem, které budou tímto znevýhodněni.
Zásadní připomínka
14. Připomínka ke kapitole 2.1, části B, bodu B.4.1 Akceptováno
písm. c) (str. 79)
Věta doplněna – str. 80
Požadujeme doplnit níže uvedený text:
„- při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se
podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na
uzavřené smlouvy
- provozovat odběrné zařízení tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu ovlivňování provozu rozvodného tepelného
zařízení,
- dodržovat stanovené podmínky odběru tepla v souladu
se smlouvou.“.
Odůvodnění:
Obdobně jako jsou dodavateli kladeny povinnosti zajistit
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odpovídající kvalitu dodávky tepla a další povinnosti, je
nezbytné zakotvit i povinnost zákazníka dodržovat
stanovené/sjednané podmínky odběru (tyto podmínky jsou
vymezovány smluvně). Jejich porušováním zejména
v oblasti připojení odběrného tepelného zařízení může
dojít k ovlivňování provozu SZT, v extrémních případech
i k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob vykonávajících
kontrolní činnost a údržbu zařízení SZT. V praxi dnes
zaznamenávají provozovatelé SZT případy, kdy si
zákazníci např. za měřícím zařízením instalují zkraty a tím
nahřívají zpětnou větev, čímž snižují diferenční tlak a
negativně ovlivňují chod SZT.
Jedná se v zásadě o analogii s elektroenergetikou a
plynárenstvím, kdy technické podmínky provozu jsou
stanoveny
smlouvou
a
kodexem
příslušného
provozovatele soustavy. V žádném ze sektorů by nemělo
být přípustné provozovat zařízení v rozporu se
stanovenými parametry, zejména pokud takový provoz
negativně ovlivňuje či ohrožuje bezpečnost provozu
takové soustavy.
Zásadní připomínka
15. Připomínka ke kapitole 2.1, části C, bodům C.3.3 Akceptováno
Problematika ochranných pásem bude dána do souladu s novým
a C.4.3 (od str. 87)
Požadujeme upravit znění daných kapitol na základě níže stavebním zákonem.
(doplněno do textu VZ – str. 88 a 90)
uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Požadujeme, aby byla problematika ochranných pásem
dána do souladu s novým stavebním zákonem, který je
připravován na MMR.
Zásadní připomínka
16. Připomínka ke kapitole 2.1, části C, bodu C.3.3 Akceptováno
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(str. 87)
Požadujeme text upravit následovně:
„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.“.
Odůvodnění:
Z úvodní věty tohoto odstavce by se mohlo dovozovat, že
se způsob stanovení rozsahu ochranných pásem týká
všech druhů energetických podzemních vedení, přestože
se v dalším textu zmiňuje vodič. To je ale pro
plynárenství nepřijatelné, zejména v případech uložení
plynovodního potrubí ve větších hloubkách jak 1 m ve
městech. Provozovatel distribuční soustavy musí mít
možnost udělit souhlas s činnostmi a stanovit podmínky
pro realizaci staveb prováděných i na povrchu u těchto
plynovodů zejména z hlediska přístupnosti k plynovodu z
důvodů prováděných údržbových prací a případných
oprav. Proto u plynovodů požadujeme zachování
současného přístupu zakotveného v § 68.
Zásadní připomínka
17. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.1.1. Akceptováno
(str. 91)
Požadujeme upravit text „Zákon o POZE zakládá
pravomoc ERÚ stanovit výši podpory elektřiny
a tepla pro subjekty, kterým právní předpisy ukládají
povinnost
elektřinu
a
teplo
vykupovat
či veřejnou podporu za jejich výrobu vyplácet.“, který je
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zavádějící tak, aby odpovídal realitě.
Odůvodnění:
ERÚ nestanovuje výši podpory elektřiny a tepla pro
subjekty, kterým právní předpisy ukládají povinnost
elektřinu a teplo vykupovat či veřejnou podporu za jejich
výrobu vyplácet. Uvedeným subjektům ERÚ stanovuje
regulovanou cenu, kterou obdrží za plnění uvedené
povinnosti. Výši podpory elektřiny a tepla ERÚ stanovuje
pro subjekty, které požívají práva podpory, tedy pro
subjekty produkující příslušnou podporovanou energii.
Zásadní připomínka
18. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.2.1. Vysvětleno
Návrh řešení cenové regulace bude upřesněn v návrhu zákona.
(str. 92)
Požadujeme v kapitolách D.2.3. a D.2.4. uvést jaké bude
v rámci NEZ řešení nedostatku zmíněného v kapitole Vyjádření k vypořádání:
D.2.1. v oblasti koexistence zákona o cenách a HK souhlasí s vypořádáním.
energetického zákona.
Odůvodnění:
V textu je uvedeno „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.“. Lze souhlasit s konstatováním, že to
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není vyhovující. Když je v pasáži popisující stávající stav
a jeho vyhodnocení uveden nějaký nedostatek, celkem
logicky lze očekávat, že v pasážích věnujících se
navrhovanému řešení bude uveden nějaký návrh na
vyřešení zmíněných nedostatků. Považujeme proto za
nezbytné ke zmíněnému nedostatku popsat v částech
D.2.3 a D.2.4 jaké bude jeho řešení v rámci NEZ.
To samé pak platí i pro text „Současně se jeví jako
nedostatečná provázanost zákonné úpravy pravidel
cenové regulace se zásadami cenové regulace, cenovými
rozhodnutími a prováděcími právními předpisy.“, kde také
postrádáme návrh řešení.
Zásadní připomínka
19. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.2.5. Vysvětleno
Viz připomínka výše.
(str. 94)
Ačkoliv NEZ stanoví lhůtu, kdy musí být zveřejněn návrh
zásad cenové regulace (šestnáct měsíců před počátkem Vyjádření k vypořádání:
regulačního období), nestanoví již termín, kdy nejpozději HK souhlasí s vypořádáním.
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.
Požadujeme úpravu druhé věty s uvedením termínu
vyhlášení zásad cenové regulace.
Odůvodnění:
V zájmu zachování transparentního rozhodování a
Stránka 114 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

cenotvorby ERÚ považujeme za žádoucí dotčené subjekty
i nadále adresně informovat.
„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.“. Dále také
„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.“. Považujeme za nezbytné ke
zmíněným nedostatkům popsat jaké bude jejich řešení
v rámci NEZ.
Zásadní připomínka
20. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.3 Akceptováno s úpravou
Doplněn tento text:
(str. 96)
„Cenová regulace by měla reagovat na změny trhu s tepelnou
Požadujeme upravit text následovně:
energií. Na trhu mnohdy existuje lokální konkurence, zákazník
„Úprava NEZ bude vycházet z metod daných zákonem má možnost reagovat a případně si zvolit jiný zdroj tepelné
o cenách. ERÚ bude nadále stanovovat ceny energie.
prostřednictvím cenových rozhodnutí, které jsou v souladu Na úrovni nového energetického zákona je nutné vyvážit na
s ustálenou judikaturou soudů právním předpisem, a které jedné straně podmínky cenové regulace zejména pro menší
vedle regulovaných cen obsahují i pravidla pro zákazníky bez možnosti alternativního řešení zdroje tepla typu
uplatňování cen. Vzhledem k závazným klimatickým cílům bytových domů, sdružení vlastníků bytových jednotek či
s dopady do teplárenství postupně bude muset dojít k jeho drobných podnikatelů, kteří jsou mnohdy v méně výhodné
transformaci, což se mj. může projevit i v přístupu situaci vůči dodavatelům tepelné energie. Na straně druhé je
k cenové regulaci v teplárenství k širšímu zahrnutí nutné stanovit pravidla odpojování zákazníků včetně změn
externích nákladů a pobídek pro zvyšování energetické podmínek odběru tak, aby byl nastaven odpovídající rámec pro
účinnosti u zákazníků, či použití regulace v teplárenství dlouhodobou udržitelnost soustav zásobování teplem důležitých
pouze tam, kde není relevantní konkurence ze strany mj. i z hlediska omezování imisní zátěže obyvatelstva (zejména
jiných energií.“.
NOx a prach), a to i v kontextu klimaticko-energetických cílů
(zejména požadavků na energetickou účinnost, podíl OZE a
Stránka 115 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

Odůvodnění:

emise CO2).“

Navrhujeme adekvátní rozšíření textu tak, aby z něho bylo
zřejmé, k jakým změnám v cenové regulaci by mohlo
dojít. Příliš obecná formulace s ohledem na změny cenové
regulace může znejišťovat sektor teplárenství a potažmo
jeho zákazníky.
Zásadní připomínka
21. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodům D.3 a
D.4 (od str. 96)

Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno s úpravou
Doplněno na str. 152.

Právní předpisy zimního balíčku, Směrnice 2019/944 a
související Nařízení dává členským státům možnost Vyjádření k vypořádání:
nastavit dynamická cenová schémata i v oblasti síťových HK souhlasí s vypořádáním.
tarifů.
Touto možností se návrh NEZ vůbec nezabývá a
neanalyzuje ji.
Požadujeme nastavit oblast regulace a cenotvorby
síťových tarifů v NEZ tak, aby umožňovaly využití
dynamických cenových schémat v oblasti síťových tarifů.
Řešením by např. mohlo být:
-

uvést v NEZ, že složka ceny za distribuci elektřiny
musí zohledňovat využívání distribuční sítě
uživateli soustavy a motivovat k efektivnímu
využívání sítí a účinné výrobě i využívání elektřiny,

-

ukotvit do NEZ zmocnění ERÚ ke specifikaci
konkrétních požadavků na distribuční (dynamické a
nedynamické) tarify a

-

oprávnění pro ERÚ rozhodnout o postupu tvorby
cen
v
elektroenergetice
založeném
na tržním způsobu.
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Odůvodnění:
V obecně rovině lze konstatovat, že dynamické tarify jsou
nevyhnutelnou formou zpoplatnění elektřiny a
souvisejících služeb, která je umožněna vývojem
technologií, a to jak na straně výroby, tak i spotřeby a
související komunikace. Přechod na dynamické určování
cen
v elektroenergetice považuji za nutnou podmínkou
rozšíření
agregace
a
flexibility,
když dynamické určování cen je umožněno a široce
podpořeno právními akty Zimního balíčku. Také je
nezbytné zohlednit, že požadavek na dynamické určování
cen bude stále výrazněji vyžadován zákazníky a
potřebami distribuční soustavy. Dynamické řízení sítí
(pomocí cenových signálů) se totiž jeví jako ekonomicky
výhodnější alternativa k posilování kapacit sítě,
jejichž průměrné využití je poměrně nízké.
Pro efektivní naplňování cílů zimního balíčku
(decentralizace energetiky, samovýroba elektřiny, aktivní
zákazníci, energetická společenství, agregace strany
spotřeby i výroby elektřiny, využití dostupné flexibility, a
to především na straně spotřeby atd.) považujeme
za
nezbytné
dát
provozovatelům
soustav
možnost/povinnost využívat dynamická cenová schémata
v oblasti síťových (distribučních) tarifů a cen, které
umožňuje
Směrnice
2019/944
a související Nařízení. Důvodem je primárně skutečnost,
že současné sítové tarify a sazby v ČR (jednotarifní a
dvoutarifní) nedokáží reagovat na aktuální potřeby
elektroenergetiky
a nevyhovují ani cílům Směrnice a Nařízení.
Zásadní připomínka
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Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.4 Akceptováno s úpravou
NEZ vymezí základní aspekty správního řízení pro oznamování
(str. 97)
hodnot parametrů regulačního vzorce příslušným regulovaným
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
subjektům formou individuálního správního aktu, včetně atributů
„Oproti současné právní úpravě EZ dojde z hlediska rozkladu či soudního přezkumu a jejich dopadů do stanovování a
regulace cen v elektroenergetice a plynárenství v NEZ uplatňování cen.
zejména k následujícím změnám:
Za tento text doplněna věta: „Podmínkou pro flexibilnější
(…)
využívání distribuční soustavy je zavedení dynamických
„NEZ vymezí základní aspekty správního řízení pro síťových tarifů.“
oznamování hodnot parametrů regulačního vzorce
příslušným regulovaným subjektům formou individuálního Vyjádření k vypořádání:
správního aktu, včetně atributů rozkladu či soudního HK souhlasí s vypořádáním.
přezkumu a jejich dopadů do stanovování a uplatňování
cen.

22.

Budou umožněny časově rozlišené síťové tarify
odrážející využívání sítě, a to i s ohledem na lokální
potřeby řízení sítě, v souladu s nařízením 2019/943 s
cílem umožnit flexibilnější využívání distribuční
soustavy pro zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky
elektřiny.“.
Odůvodnění:
Zimní balíček, zejména směrnice 2019/944 a nařízení
2019/943 kladou velký důraz na posílení role aktivních
zákazníků a využívání všech tržních mechanismů pro
zajištění spolehlivé dodávky za přiměřené ceny. V tomto
ohledu upřednostňují, tam kde to je možné, využívání
flexibilních cenových mechanismů před ekonomicky
náročným posilováním sítě. V této souvislosti se mluví o
tzv. dynamických distribučních tarifech, které mohou řešit
i lokální problému v sítích. Stávající energetický zákon
takové tarify neumožňuje, neboť PDS v tomto směru
nedává žádné možnosti, a to ani za předpokladu rámce
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definovaného ERÚ. Proto je zapotřebí ve věcném záměru
NEZ na toto téma upozornit a s ERÚ nastavit potřebný
právní rámec.
Zásadní připomínka
23. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.4 Akceptováno
Do věcného záměru doplněn text (bod C2, str. 205) „Již v
(str. 97)
Požadujeme doplnit do věcného záměru NEZ explicitní současnosti mají provozovatelé přepravních soustav stanovenou
zákaz přenášení nákladů z tranzitní činnosti do národní celou řadu práv a povinností v přímo účinné legislativě EU
přepravy (v současnosti jsou částečně přenášeny náklady (např. Nařízení 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským
přepravním soustavám či Nařízení 2017/460, kterým se zavádí
na nové tranzitní projekty):
kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro
„NEZ vymezí v právním rámci pro vytvoření Zásad zemní plyn) a proto není žádoucí stejnou materii duplicitně
cenové regulace bariéry pro to, aby při implementaci upravovat ve vnitrostátní legislativě.“
nařízení Komise (EU) 2017/460, NC TAR, bylo
zabráněno křížovým dotacím a nedocházelo k přenášení
tarifních nákladů na mezinárodní přepravu na
vnitrostátní uživatele plynárenské soustavy.“.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že přenášení nákladů na mezinárodní
přepravu do regulace cen na národní úrovni v konečném
důsledku dopadá na zákazníka a zvyšuje cenu
spotřebovávané energie, je třeba zabránit tomu, aby byly
náklady vynaložené na mezinárodní přepravu a budování
přepravní infrastruktury sloužící výhradně pro účely
mezinárodní přepravy nebyly přenášeny prostřednictvím
regulačních mechanismů na vnitrostátní uživatele
plynárenské soustavy v ČR.
Zásadní připomínka
24. Připomínka ke kapitole 2.1, části D, bodu D.4 Akceptováno
Věta doplněna do textu VZ (str. 97).
(str. 97)
Požadujeme upravit text následovně:
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„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
změnu přístupu k cenové regulaci teplárenství je
rostoucí konkurence lokální výroby tepla.“.
Odůvodnění:
Důvodem pro změnu přístupu k cenové regulaci
v teplárenství není jen jeho transformace s ohledem na
klimatické cíle, ale také, a především, rostoucí
konkurence v podobě lokální výroby tepla. Teplárenství
již delší dobu nepředstavuje tzv. přirozený monopol, což
by mělo být reflektováno.
Zásadní připomínka
25. Připomínka ke kapitole 2.1, části E (od str. 99)

Akceptováno
Jednotná definice energetického společenství zřejmě Doplněno str. 99.
nenaplní společně najednou požadavky směrnic 2019/944
a 2018/2001, požadujeme zvážit zachování odlišných
definic. Minimálně je nezbytné ve věcném záměru popsat,
jak by se navrhované řešení vypořádalo s rozdílnostmi
uvedenými v odůvodnění níže (tj. popsat, jak by se se
základním pojmem ke společenství uvedeném v NEZ
pracovalo v oblasti/zákoně o POZE v těch konkrétních
užití, kde ke společenství pro OZE jsou odlišné podmínky
ve směrnici 2018/2001 oproti společenství ve směrnici
2019/944). Alternativně navrhujeme pro účely
energetického zákona pracovat s definicí podle směrnice
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2019/944 a to pouze pro elektroenergetiku a s definicí
podle směrnice 2018/2001 pracovat v zákonu o
podporovaných zdrojích energie.
Odůvodnění:
Společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice
2018/2001 a energetické společenství podle směrnice
2019/944 mají sice řadu společných prvků, ale také
podstatné odlišnosti, které nejsou ve věcném návrhu
nového energetického zákona vůbec řešeny. Občanské
energetické společenství podle směrnic 2019/944
připouští pouze malé podniky, zatímco definice
společenství pro obnovitelné zdroje podle směrnice
2018/2001 připouští jako členy i podniky střední. Naopak
definice společenství pro obnovitelné zdroje požaduje,
aby se jednalo o členy, kteří se nacházejí v blízkosti
projektů energie z obnovitelných zdrojů vlastněných a
vybudovaných tímto právním subjektem.
Zásadní připomínka
26. Připomínka ke kapitole 2.1, části E, bodu E.3.3 Akceptováno s úpravou
Předmětná věta byla vyškrtnuta.
(str. 100)
Požadujeme doplnit do NEZ o jaký směr sjednocení by se
mělo jednat v případě použití tohoto přístupu, a to včetně Vyjádření k vypořádání:
detailnějšího rozboru pozitiv a negativ takového HK souhlasí s vypořádáním.
sjednocení.
Odůvodnění:
V textu je uvedeno „Druhou variantou je sjednotit oba
typy
společenství,
co
se
týká
podílníků
nebo členů.“. Není zde již ale uvedeno, jakým směrem by
se v takovém případ sjednocení mělo ubírat. Pokud je ve
věcném návrhu NEZ zmíněna nějaká varianta, měly by
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zde být i detailněji popsána vyhodnocena její pozitiva a
negativa, aby bylo při dalších pracích na přípravě NEZ
(paragrafové znění) z čeho vycházet.
Zásadní připomínka
27. Připomínka ke kapitole 2.1, části E, bodu E.3.4 Vysvětleno
Viz str. 103.
(str. 101)
Požadujeme doplnit do NEZ, zda v podmínkách ČR bude
umožněno energetickému společenství provozovat Vyjádření k vypořádání:
distribuční soustavu, a to včetně detailnějšího rozboru HK souhlasí s vypořádáním.
pozitiv a negativ takového sjednocení.
Odůvodnění:
V textu je uvedeno „Podle preambule směrnice 2019/944
je
na
členských
státech,
aby
určily,
zda občanská energetická společenství budou oprávněna
provozovat lokální distribuční soustavu.“. Již ale nikde
dále není patrné z návrhu, zda a jak bude tato varianta
v ČR využita. Pokud je ve věcném návrhu NEZ zmíněna
nějaká varianta, měly by zde být i detailněji popsána
vyhodnocena její pozitiva a negativa, aby při dalších
pracích na přípravě NEZ (paragrafové znění) bylo z čeho
vycházet.
Zásadní připomínka
28. Připomínka ke kapitole 2.1, části F, bodu F.3 Akceptováno s úpravou
„Činnost ukládání energie (obě její formy), pokud bude
(str. 105)
vykonávána podnikatelsky, bude možné vykonávána na základě
Požadujeme vypustit následující větu:
licence na dodávku do soustavy.“
„Činnost ukládání energie (obě její formy) bude možné
vykonávat na základě licence na dodávku do soustavy.“.
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
Odůvodnění:
Předně není jasné, o jaké „obě“ formy se jedná. Dále není
důvod vlastní činnost ukládání energie obecně vázat na
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licenci na dodávku do soustavy. Ta by měla být potřeba
právě jen v případě, kdy je energie do soustavy dodávána,
a to ještě podnikatelsky.
Zásadní připomínka
29. Připomínka ke kapitole 2.1, části H, bodu H.4 Akceptováno
(str. 113)
Požadujeme upravit text následovně:
„uzavřít smlouvu o zprostředkování v energetických
odvětvích se zákazníkem v domácnosti spotřebitelem“.
Odůvodnění:
V předchozích pasážích věcného záměru NEZ je uvedeno,
že NEZ nebude pojem spotřebitel užívat, ale že bude
místo něj využíván pojem „zákazník v domácnosti“.
Návrh věcného záměru NEZ by měl být v používání
pojmů konzistentní a důsledný.
Zásadní připomínka
30. Připomínka ke kapitole 2.1., části I, bodu I.2.3 Akceptováno
(str. 117)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„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
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soudů k této problematice.“.
Odůvodnění:
S fikcí souhlasíme, ale požadujeme současné právo
obchodníků na přerušení nebo ukončení dodávky plynu
zákazníkovi při neoprávněném odběru vyvážit posílením
pravomocí provozovatele dané soustavy, k níž je zákazník
připojen, zejména co se přístupu k měřicímu zařízení týká.
Domníváme se, že současná právní úprava problematiky
přerušení dodávky z důvodu neoprávněného odběru,
konkrétně fikce přerušení upravená prováděcím
předpisem, zakládá značnou nerovnost mezi dotčenými
účastníky trhu s plynem, protože v případě přerušení
odběru obchodník přestává dodávat plyn, ale pokud se
distributorovi nepodaří odpojit do 14 dnů plynoměr, tak
zákazník odebírá na úkor distributora, kterému tak vzniká
neoprávněný odběr, přestože jak smlouva o distribuci, tak
i smlouva o sdružených službách dodávky zůstávají v
platnosti (na rozdíl od situace ukončení odběru).
Zásadní připomínka
31. Připomínka ke kapitole 2.1., části I, bodu I.3.1 Akceptováno
Věta v kapitole 2.1., části I, bodu I.3.1 vypuštěna.
(str. 118)
Požadujeme explicitně v návrhu věcného záměru NEZ
uvést, zda bude možné v energetice upravované
legislativně v rámci NEZ uzavírat i jakékoliv další
smlouvy podle občanského zákoníku. Pokud bude
uvedeno že ano, tak popsat jaké, případně omezení
uzavírání takových smluv.
Odůvodnění:
Uvedený text „Bude zachováno demonstrativní vymezení
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smluv
pravidelně
uzavíraných
v energetice, včetně vymezení jejich podstatných
náležitostí, které musí daná smlouva obsahovat.“ evokuje
výklad, že v energetice upravované legislativně v rámci
NEZ bude možné uzavírat i jakékoliv další smlouvy podle
občanského zákoníku. Z věcného záměru NEZ by mělo
být naprosto jasně zřejmé, jak je to se smluvními vztahy
v energetice zamýšleno.
Zásadní připomínka
32. Připomínka ke kapitole 2.1., části I, bodu I.3.2 Akceptováno
Text upraven na str. 120
(str. 118)
Požadujeme do věcného záměru NEZ uvést, jakou cestou „Pravidla a řády budou mít povahu obchodních podmínek,
a prostřednictvím jakého řešení se navrhuje dosáhnout přičemž proces jejich tvorby, přijímání a schvalování bude
transparentní a nediskriminační. Pravidla a řády budou nadále
jednoznačného stanovení právní povahy Pravidel a řádů.
podléhat schvalovací proceduře ERÚ a jejich závaznost bude
Odůvodnění:
dána zákonem pro všechny zákazníky připojené do dané sítě.
V textu je uvedeno „V NEZ dojde k jednoznačnému Zároveň platí, že obchodní podmínky operátora trhu, které
stanovení
právní
povahy
Pravidel
a
řádů podléhají stejné schvalovací proceduře jako pravidla a řády, mají
v souladu s navrženým konceptem NEZ tak, aby povaha analogické postavení v rámci právního řádu.“
Pravidel a řádů umožňovala efektivní reakci na
dynamicky vyvíjející se energetický trh, včetně posílení
právní jistoty jeho účastníků.“. Již zde ale není uvedeno,
jakou formou se dosažení stanoveného cíle má dosáhnout.
Pokud je ve věcném návrhu NEZ zmíněno řešení
nějakého problému, tak by zde mělo být
i popsáno, jakou cestou se k vyřešení daného problému
navrhuje přistupovat.
Zásadní připomínka
33. Připomínka ke kapitole 2.1., části I, bodu I.3.3 Akceptováno
(str. 119)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
Stránka 125 (celkem 208)
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„Dále se navrhuje zavést do NEZ fikci ukončení přerušení
dodávky, v těch případech, kdy se provozovateli
přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nepodaří
(ani opakovaně) ukončení přerušení dodávky zrealizovat z
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti
zákazníka při omezení dodávky elektřiny do stanoveného
termínu určeného prováděcím právním předpisem.“
Odůvodnění:
V rámci věcného záměru NEZ došlo zřejmě k mylné
záměně pojmů „přerušení“ a „ukončení“ dodávek
elektřiny. Filozofie je taková, že dodavatel elektřiny má
právo ve specifických případech požádat o přerušení
dodávek elektřiny do odběrného místa, přičemž však
nedochází
k ukončení
smluvního
vztahu
mezi
dodavatelem elektřiny a zákazníkem. Cílem zavedení
fikce přerušení je řešit případy, kdy se provozovateli dané
soustavy nepodaří zajistit fyzické přerušení dodávek
elektřiny (tj. přerušit tok elektřiny) a zákazník i nadále
odebírá a tento odběr (včetně odchylek) jde k tíži
dodavatele elektřiny, přestože uplatnil své zákonné právo.
Naopak zde uváděná fikce ukončení je zcela nejasný
institut, který dosud na energetickém trhu není zaveden a
který evokuje, že by docházelo k ukončení smluvního
vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem zásahem třetí
strany, což v českém právním řádu není přípustné.
Z tohoto důvodu požadujeme navrženou úpravu textu.
Zásadní připomínka
34. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Akceptováno s úpravou
…využití tohoto typu smlouvy i pro aktivního zákazníka, který
(str. 120)
Požadujeme explicitně v návrhu věcného záměru uvést, hodlá dodávat elektřinu do soustavy (viz např. přímé
zda se pod užitím smlouvy o dodávce elektřiny uvedeném obchodování ve smyslu čl. 2 odst. 18 směrnice 2018/2001),
v poslední pododrážce první odrážky skrývá i dodávka včetně dodávky jinému zákazníkovi.
Stránka 126 (celkem 208)
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elektřiny aktivním zákazníkem jinému zákazníkovi.
Odůvodnění:
Zde je uvedeno v poslední pododrážce první odrážky
„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).“. Není již patrné, zda se
tím myslí jen dodávka elektřiny do soustavy nebo i
případná dodávka elektřiny jinému zákazníkovi.
Považujeme za nezbytné, aby návrhy uvedené ve věcném
záměru
NEZ
byly
explicitní,
jasné
a bez možností různého výkladu.

Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.

Zásadní připomínka
35. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Akceptováno s úpravou
…smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané mezi subjekty s licencí
(str. 120)
Zde je uvedeno v druhé odrážce „smlouvy o dodávce na dodávku do soustavy nebo s licencí na obchodní činnosti a
zákazníky budou mj. obsahovat následující podstatné
elektřiny uzavírané mezi subjekty s licencí na dodávku do
soustavy nebo s licencí na obchodní činnosti a zákazníky náležitosti“.
budou mj. obsahovat následující podstatné náležitosti“.
Z uvedeného textu lze dovodit, že smlouvy o dodávce Vyjádření k vypořádání:
mezi aktivním zákazníkem (případně energetickým HK souhlasí s vypořádáním.
společenstvím, které také nebude držitelem licence, ale
bude se pouze registrovat) a jiným účastníkem trhu se
nebudou řídit NEZ, ale občanským zákoníkem.
Požadujeme do návrhu věcného záměru NEZ jasně a
explicitně uvést, že zmíněné smlouvy o dodávce
realizované aktivním zákazníkem (případně energetickým
společenstvím, které také nebude držitelem licence, ale
bude se pouze registrovat) se nebudou řídit NEZ, ale
budou ponechány obecné smluvní volnosti podle
občanského zákoníku.
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Odůvodnění:
Z textu vyplývá, že se jedná o popis ke smlouvám mezi
držiteli licencí navzájem a smlouvy mezi držitelem
licence a zákazníkem. Z jiných částí popisu ke smlouvám
na dodávku elektřiny lze ale dovodit, že by se ale smlouvy
o dodávce elektřiny měly uzavírat i v případech, kdy
dodávajícím elektřinu je aktivní zákazník (případně
energetické společenství, které také nebude držitelem
licence, ale bude se pouze registrovat). Z důvodu
odstranění výkladových nejasností proto navrhujeme výše
uvedenou úpravu.
Zásadní připomínka
Akceptováno
36.

Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1
(str. 122)

Navrhujeme text upravit následovně:
„zavedení nového smluvního typu, jehož předmětem bude
závazek agregátora hradit za poskytování flexibility
odměnu poskytovateli flexibility a závazek poskytovatele
flexibility poskytovat flexibilitu dle za podmínek
stanovených ve smlouvě;“.
Odůvodnění:
Legislativně technická připomínka.
37.

Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Akceptováno
(str. 123)

Požadujeme upravit text u smluv v plynárenství takto:
„zachování současného stavu a doplnění o požadavky
Stránka 128 (celkem 208)
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vyplývající z ostatních změn v NEZ a z potřeby snížit
administrativní nároky/zátěž související se správou
smluv o připojení“.
Odůvodnění:
V současné době, jakmile dojde ke změně zákazníka
v tomto OM, uzavírá se s ním nová smlouva o připojení.
Jde o administrativně velice náročný proces, který značně
zatěžuje distributora, ale je komplikací i pro zákazníka,
jehož ochota podepisovat takovouto „formální“ smlouvu
je velice nízká, jak nám ukazuje každodenní praxe, takže
v řadě případů ani přes opakované urgence není nová
smlouva ze strany zákazníka podepsána. Proto se navrhuje
zvážit možnost integrace smlouvy o připojení v
plynárenství do smlouvy o distribuci plynu zejména u
zákazníků kategorie domácnost. Tento návrh by se neměl
dotýkat klíčových zařízení jako výroba plynu apod., kde
smlouva o připojení je jedním z důležitých zdrojů
informací pro výkon činnosti. Případné uplatnění tohoto
konceptu bude výhradně v sektoru plynárenství a nebude
přenášen do jiných sektorů.
Zásadní připomínka
38. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Akceptováno
Doplněno dle požadavku.
(str. 124)
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
„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,
Stránka 129 (celkem 208)
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bude doplněno právo dodavatele vypovědět
smlouvu na dodávku tepelné energie s minimální
definovanou výpovědní lhůtou (např. 12 měsíců).“

Odůvodnění:
V současné době existuje právní nejistota, zda je
dodavatel tepelné energie oprávněn vypovědět smlouvu
na dodávku tepelné energie. Je nezbytné zakotvit takové
právo zejména pro případy, kdy nejsou plněny podmínky
ze smlouvy, nedojde k dohodě smluvních stran o výši
ceny apod. V případě výpovědi z důvodu neodběru nebo
jiného závažného porušení smlouvy, by měl být
zachováno právo na úhradu nákladů na odpojení v
souladu s ustanovením EZ (§ 77, odst. 5).
Zásadní připomínka
39. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.1 Akceptováno s úpravou
V rámci navazující přípravy paragrafového znění a tezí k
(str. 124)
prováděcím předpisům lze očekávat, že může vyvstat potřeba na
V posledním odstavci kapitoly je uveden text „V rámci
navazující přípravy paragrafového znění a tezí k zakotvení dalších typových smluv, které budou smluvně
prováděcím předpisům lze očekávat, že může vyvstat zajišťovat další působení subjektů na trhu s elektřinou (např.
potřeba na zakotvení dalších typových smluv, které budou smlouva o předávání dat uzavíraná mezi operátorem trhu a
smluvně zajišťovat další působení subjektů na trhu s provozovateli distribučních soustav nebo smlouva o přístupu do
elektřinou (např. smlouva o předávání dat uzavíraná mezi centrálního systému operátora trhu) na trhu s plynem nebo v
operátorem trhu a provozovateli distribučních soustav teplárenství.“
nebo smlouva o přístupu do centrálního systému
operátora trhu) na trhu s plynem nebo v teplárenství.“. Vyjádření k vypořádání:
Požadujeme uvést jako příklady potřeby zakotvení dalších HK souhlasí s vypořádáním.
typových smluv jiné příklady (neuvádět jako příklady
smlouvy, které jsou již popsány v předchozích pasážích
návrhu),
nebo celý odstavce bez náhrady vypustit, pokud takové
případy smluv nejsou.
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Odůvodnění:
Současně jsou smlouvy o předávání dat popsána výše
v pasážích smluv v elektroenergetice a i plynárenství.
Text věcného záměru NEZ by měl být vnitřně
konzistentní.
Zásadní připomínka
40. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.3 Akceptováno
(str. 126)
Požadujeme doplnit, že možnost ukončení dodávky se
týká i tepla:
„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.“.
Odůvodnění:
Možnost ukončení dodávky by se měla týkat i tepla.
Zásadní připomínka
41. Připomínka ke kapitole 2.1, části I., bodu I.4.3 Akceptováno
(str. 126)
Požadujeme upravit text následujícím způsobem:
„v případě NEO bude mít ta strana, které vzniká škoda,
právo uplatnit některý z následujících postupů:
omezení dodávky, čímž se rozumí fyzické snížení
dodávaného množství elektřinyplynu/tepelné energie
do odběrného místa zákazníka, při kterém nedojde ze
strany
obchodníka
s elektřinou
nebo
výrobce
Stránka 131 (celkem 208)
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elektřiny/plynu, dodavatele tepelné energie nebo
provozovatele zařízení pro ukládání energie k ukončení
smluvního vztahu se zákazníkem; uvedený postup nelze
z technických důvodů realizovat v sektoru plynárenství a
teplárenství (v těchto sektorech lze uplatnit pouze níže
uvedené postupy)
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
ukončení dodávky, čímž se rozumí fyzické přerušení
dodávky elektřiny/plynu 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“.
Odůvodnění:
V sektoru plynárenství a teplárenství neexistují technické
prostředky, kterými by bylo možné pouze částečně omezit
dodávku plynu nebo tepla; lze pouze dodávky energie
přerušit nebo ukončit, přičemž se vždy jedná o úplné
zamezení toku energie. V elektroenergetice naopak
existují již technické prostředky, které umožní pouze
částečné snížení dodávek elektřiny, proto dává smysl
tento institut v elektroenergetice připustit.
Zásadní připomínka
42. Připomínka ke kapitole 2.1., části J., bodu J.3.6 Akceptováno s úpravou
Na str. 139 upraven text:
Stránka 132 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

(str. 136)
Požadujeme text „Podle NEZ bude SEI vykonávat
kontrolu ve všech oblastech, ve kterých nebude
kompetentní ERÚ (např. přeložky, bezpečností a ochranná
pásma).“ přeformulovat a vymezit konkrétně oblasti,
v nichž bude SEI vykonávat kontrolu.
Odůvodnění:

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 přeložek, bezpečnostních a ochranných pásem;
případné další oblasti budou identifikovány při přípravě
paragrafového znění zákona. Kontrolu věcného usměrňování cen
tepla bude vykonávat ERÚ.

Vzhledem k tomu, že opětovně dochází k přerozdělování Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
kompetencí mezi orgány státní správy, konkrétně
Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou
inspekcí, je nezbytné, aby byla široká veřejnost jasně
seznámena s tím, které oblasti konkrétně který orgán má
řešit. Konkrétní textaci nepředkládáme, jelikož k tomuto
bodu očekáváme diskusi za účelem vyjasnění kompetencí
SEI.
Zásadní připomínka
43. Připomínka ke kapitole 2.1., části J., bodu J.4.5 Akceptováno
(str. 142)
Požadujeme upravit text následovně:
„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;“.
Odůvodnění:
Stránka 133 (celkem 208)
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Považujeme za systematické, když už bude SEI provádět
cenové kontroly většiny podporovaných zdrojů podle
zákona o POZE, aby to SEI prováděla úplně pro všechny
podporované zdroje podle tohoto zákona.
Zásadní připomínka
44. Připomínka ke kapitole 2.2, části A, bodu A.3 a Vysvětleno
Ve věcném záměru je ukotveno, že bude umožněno sdílení
případně bodu A.4 (str. 147)
Připomínka se týká problematiky energetických komunit, elektřiny např. mezi aktivními zákazníky nebo mezi členy
bytových domů a obecně aktivních zákazníků s výrobnou, energetických společenství. Zároveň vychází zákon z toho, že
kteří chtějí dodávat jiným zákazníkům. Požadujeme do nezbytné bude zavedení dynamických distribučních tarifů.
kapitoly k modelu trhu s elektřinou uvést návrh řešení Samotný způsob řešení sdílení elektřiny včetně vyhodnocení
problematiky energetických komunit, bytových domů a dodávek a odběru a podmínek, za kterých to bude prováděno,
obecně aktivních zákazníků s výrobnou, kteří chtějí bude ukotven v paragrafovém znění, případně v tezích
dodávat jiným zákazníkům, který byl zpracován prováděcích právních předpisů.
v pracovních skupinách, které se na přípravě věcného
Vyjádření k vypořádání:
záměru NEZ podíleli.
HK souhlasí s vypořádáním.
Odůvodnění:
V rámci přípravy věcného záměru NEZ byl zpracován
v pracovních
skupinách,
které se ne přípravě podíleli (informace o existenci a práci
pracovních skupin viz např. text předkládací zprávy)
materiál „Problematika energetické komunit, bytových
domů a obecně aktivních zákazníků s výrobnou, kteří
chtějí dodávat jiným zákazníkům“. Tento materiál byl
veden snahou implementovat správně zimní balíček a
současně umožnit efektivní rozvoj zejména OZE i na
bytových domech (objekty se společnými domovními
rozvody
do
kterých
je připojena výrobna), při zachování práv zákazníků
(např.
právo
na
změnu
dodavatele)
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a při minimalizaci administrativní zátěže všech dotčených
subjektů. Cílem při zpracování materiálu bylo umožnit
zohlednit vyrobenou elektřinu z výrobny, která je
připojena
do jednoho objektu s domovními rozvody, ze kterých
dochází k odběru elektřiny dalších zákazníků a kde tedy
nedochází k faktickému využití sítě provozovatele
distribuční soustavy. Současně také cílem bylo umožnit
(zjednodušit oproti dnešnímu stavu) i situace, kdy z těchto
výroben je dodána elektřina prostřednictvím distribuční
soustavy do jiného OM, když předpokladem bylo
(vzhledem k zimnímu balíčku), že všechna dotčená OM
mohou mít svého dodavatele, kdy v každém OM může být
jiný dodavatel. Tento návrh považujeme za zásadní pro
správné fungování modelu trhu s elektřinou, který bude
naplňovat a podporovat plnění cílů stanovených zimním
balíčkem.
Zásadní připomínka
45. Připomínka ke kapitole 2.2, části A, bodu A.3 Akceptováno
Doplněn bod 2) viz níže:
(str. 148)
Požadujeme za text „model trhu zajistí rovné podmínky, „S ohledem na rozšiřující se role účastníků trhu jako uživatelů
kdy se na jednotlivé subjekty působící na trhu s elektřinou sítí (aktivní zákazníci, nezávislí agregátoři, energetická
vztahují transparentní, přiměřená a nediskriminační společenství, provozovatelé akumulací) bude dostatečně
pravidla, poplatky a zacházení, a to zejména v oblasti kodifikováno dispečerské řízení přenosové a distribučních
soustav s cílem zachovat bezpečnost a spolehlivost přenosové a
odpovědnosti za zajišťování výkonové rovnováhy, přístupu
na velkoobchodní trhy, přístupu k údajům, změny distribučních soustav a kvalitu dodávané elektřiny všem
dodavatele a systémů vyúčtování a případně i udělování zákazníkům.“
licencí.“ doplnit text ve smyslu níže uvedených bodů:
1) „Model trhu bude precizovat finanční toky tzv.
průtočných položek tak, aby byla jednotná logika jejich
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výběru a při finančním toku ke konečnému příjemci
maximálně využita jednotná informační platforma
OTE.“
2) „S ohledem na rozšiřující se role účastníků trhu jako
uživatelů sítí (aktivní zákazníci, nezávislí agregátoři,
energetická 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, jedná se zejména
o vymahatelnost dodržování dispečerských pokynů,
ustanovení PPPS a PPDS (např. nastavení ochran
výrobců, aj.); to vše při transparentním a
nediskriminačním procesu tvorby a schvalování
příslušných kodexů.“
3) „Model trhu předpokládá modernizaci síťových
tarifů, v jejímž důsledku budou více reflektovány nové
typy spotřebičů i nové aktivity účastníků trhu.“.
Odůvodnění:
Ad 1) Cílem je zajistit transparentní a jednoduchý systém
a minimalizace rizik soudních sporů.
Ad 2) Důvodem je zajištění bezpečnosti a spolehlivosti
provozování soustav a kvality dodávané elektřiny, a to vše
za přiměřené ceny. Současně je klíčové, aby při tvorbě a
schvalování odpovídajících pravidel byly rovněž
reflektovány rovněž dopady na ostatními účastníky trhu.
Ad 3) Energetický zákon by měl s ohledem na zamýšlené
koncepční změny podpořit tuto problematiku, aby nově
nastavený model trhu byl skutečně funkční.
Zásadní připomínka
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46.

Připomínka ke kapitole 2.2, části A, bodu A.3. Akceptováno
(str. 151)

Požadujeme upravit text následovně:
„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. Jako vhodná forma kapacitního mechanismu
pro ČR se jeví strategická rezerva. V NEZ budou uvedeny
povinnosti MPO, provozovatele přenosové soustavy
a případně dalších subjektů v souvislosti s potenciálním
zavedením kapacitního mechanismu v ČR.“.
Alternativně ji navrhujeme nahradit větou: „O vhodné
formě kapacitního mechanismu bude rozhodnuto
v rámci přípravy paragrafového znění nového
energetického zákona.“.
Odůvodnění:
Pro rozporované tvrzení nejsou ani ve věcném záměru
zákona ani ve Zprávě o hodnocení dopadů regulace
uvedeny žádné konkrétní argumenty. Forma kapacitního
mechanismu by měla zůstat na úrovni věcného záměru
zákona otevřená.
Zásadní připomínka
47. Připomínka ke kapitole 2.2, části A, bodu A.4. Akceptováno
(str. 150 a 151)
Považujeme za nutné, vzhledem k tomu, že se jedná o
nový právní instrument, uvést odkaz na kapacitní
mechanismy také v kapitole A.4., např. formou doplnění
odrážky na str. 151:
„nasazování

výrobních

zdrojů

do

soustavy

bude

Stránka 137 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

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)“.
Zásadní připomínka
48. Připomínka ke kapitole 2.2, části C, bodu C.4 Akceptováno
(str. 159)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„ukládáním elektřiny v elektrizační soustavě se rozumí
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,
a to v rámci jednoho odběrného místa;“.
Odůvodnění:
Přestože se v návrhu definice této činnosti do NEZ jedná
o doslovný přepis definice ze směrnice 2019/944,
nepovažujeme toto za šťastné, neboť pouhé odložení
spotřeby elektřiny na pozdější okamžik, než byla
vyrobena, nelze považovat za ukládání elektřiny, ale
v zásadě za aktivaci flexibility, o níž hovoří NEZ v jiných
částech. Považujeme za vhodné se ještě definicí činnosti
ukládání elektřiny zabývat a precizovat textaci v rámci
paragrafového znění.
Zásadní připomínka
49. Připomínka ke kapitole 2.2, části C, bodům C.3 Akceptováno s úpravou
V této souvislosti však bude důležité se vypořádat s tím, že
(str. 159) a C.4 (str. 160)
dochází ke změně pohledu na technologii přečerpávacích
Požadujeme upravit texty následovně:
vodních elektráren dosud vymezených jako výrobny elektřiny a
nově vnímaných jako akumulační zařízení. Změna pohledu a
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C.3 (str. 159)
„Bude zavedena definice ukládání elektřiny (jako činnosti
v elektroenergetice) a zařízení pro ukládání elektřiny.

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.

Zavedením definice akumulačního zařízení v rámci
směrnice (EU) 2019/944 dochází ke změně pohledu na
přečerpávací vodní elektrárny, které dosud měly statut
výroben elektřiny. Nicméně v kontextu této změny bude
zajištěno, že nově stanovená pravidla energetického
zákona a upravený model trhu s elektřinou nepovedou Vyjádření k vypořádání:
ke zhoršení ekonomické situace provozu přečerpávacích HK souhlasí s vypořádáním.
vodních elektráren (jakožto důležitých ekologických
zdrojů energie a flexibility pro zajištění bezpečného a
spolehlivého provozu elektrizační soustavy) uvedených
do provozu před účinností nového energetického zákona,
a tedy budou vytvořeny odpovídající legislativní i
regulatorní podmínky pro zachování provozu těchto
elektráren.“
C.4 (str. 160)
„zařízením pro ukládání elektřiny v elektrizační soustavě
se rozumí zařízení, v němž probíhá ukládání elektřiny;
přečerpávací vodní elektrárny se nepovažují za zařízení
pro ukládání elektřiny ve smyslu této definice.“.
Odůvodnění:
Přečerpávací vodní elektrárny jsou rovněž zařízením pro
ukládání elektřiny. Vyloučení těchto zařízení je v rozporu
se směrnicí 2019/944, která žádnou podobnou výjimku
neobsahuje a ani nepřipouští.
Přečerpávací vodní elektrárny (ať je již označujeme jako
výrobny nebo akumulační zařízení)) jsou významným
ekologickým zdrojem pro řízení soustavy, zejména pro
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zajištění náhrady v případě výpadku největšího zdroje v
elektrizační soustavě (kritérium N-1). Je proto zásadní
zajistit, že i v případě, že budou měněny některé
podmínky a principy modelu trhu s elektřinou, bude i
nadále zajištěno, že tyto zdroje budou moci zůstat v
provozu (z pohledu technických i ekonomických
podmínek). Aplikace některých nových pravidel může
představovat zásadní retroaktivní zásah a negativní dopad
na stávající zařízení a nelze vyloučit riziko ukončení
jejich provozu, což z pohledu ČR není žádoucí. Obdobný
postup aplikují rovněž jiné členské státy (např.
Rakousko).
Zásadní připomínka
50. Připomínka ke kapitole 2.2, části C, bodu C.4 Akceptováno
Doplněno na str. 161.
(str. 160)
Požadujeme v návrhu věcného záměru jasně a explicitně
uvést co je obsahem pojmů „nouzový stav, stav blackoutu,
stav obnovy“, jak se s nimi v NEZ bude pracovat a jaký
budou
mít
dopad
na jednotlivé účastníky trhu s elektřinou.
Odůvodnění:
V páté odrážce je uveden text „… včetně nouzového
stavu, stavu blackoutu, stavu obnovy, stavu nouze a
předcházení stavu nouze“. Jsou zde tři nové pojmy
(nouzový stav, stav blackoutu, stav obnovy), které
současný EZ nezná a nepoužívá. Obdobně se uvedený
problém objevuje ještě na řadě dalších míst věcného
záměru NEZ. Pokud věcný záměr používá zcela nové
pojmy, které současný EZ nezná, mělo by být ve věcném
záměru vysvětleno, co se za těmito pojmy skrývá.
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Zásadní připomínka
51. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.3 Akceptováno
(str. 164)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„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 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
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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 případě, že provozovatel přenosové
soustavy bude muset uvolnit více než stanovenou hodnotu,
bude provozovatel přenosové soustavy povinen tuto
informaci o množství uvolňované elektřiny pro daný
obchodní interval před podáním příslušné nabídky
zveřejnit.“.
Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému postavení provozovatele
soustavy a informační asymetrii ve vztahu k ostatním
účastníkům trhu s elektřinou (obchodníkům, dodavatelům,
zákazníkům) je klíčové přijmout taková opatření, aby jeho
případné nabídky na uvolnění energie na trh tento trh
neovlivňovaly. Provozovatel přenosové soustavy by tak
měl pouze reflektovat bidy na tomto trhu, a tedy jeho
nabídky by měly pouze přejímat cenu z tohoto trhu (čehož
lze při praktickém fungování dosáhnout tak, že budou
jeho nabídky podávány s cenou ve výši stropu
stanoveného organizátorem trhu pro daný trh).
Zásadní připomínka
52. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.3 Akceptováno, vypuštěna věta: V případě, že provozovatel
přenosové soustavy bude muset uvolnit více než stanovenou
(str. 164)
Zde je uveden text „Množství elektřiny uvolňované hodnotu, bude provozovatel přenosové soustavy povinen tuto
provozovatelem přenosové soustavy bude limitováno. V informaci o množství uvolňované elektřiny pro daný obchodní
případě, že provozovatel přenosové soustavy bude muset interval před podáním příslušné nabídky zveřejnit.
uvolnit více než stanovenou hodnotu, bude provozovatel
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přenosové
soustavy
povinen
tuto
informaci V energetickém zákoně bude zmocňovací ustanovení pro ERÚ,
o množství uvolňované elektřiny pro daný obchodní který vyhláškou stanoví pravidla.
interval před podáním příslušné nabídky zveřejnit.“.
V první větě uvedeného textu se uvádí, že množství
elektřiny uvolňované provozovatelem přenosové soustavy
bude limitováno. Z druhé věty je ale patrné,
že se v zásadě o žádnou limitaci jednat prakticky nebude,
protože hodnotu přes limit bude mít povinnost pouze
provozovatel přenosové soustavy zveřejnit před podáním
příslušné nabídky.
Limitaci pro případy „obchodování s elektřinou“
provozovatelem přenosové soustavy (v tomto případě
elektřiny na pokrytí ztrát v přenosové soustavě) zavést
jako „tvrdý“ limit, když cokoliv přes limit už nelze
zobchodovat a ve svém důsledku to bude předmětem
vyhodnocení
odchylky
provozovatele.
Současně
požadujeme uvést explicitně v návrhu věcného záměru,
vůči čemu bude limit stanoven, a to včetně odůvodnění
zvolené varianty.
Odůvodnění:
Lze souhlasit, že když už bude zavedena možnost pro
provozovatele
přenosové
soustavy
„obchodovat
s elektřinou“, tak to musí být za jasných a striktních
podmínek včetně limitace takových obchodů. Je tedy
nezbytné zavést takové nastavení, že se bude jednat
o „tvrdý“ limit, když cokoliv přes limit už nelze
zobchodovat a ve svém důsledku to bude předmětem
vyhodnocení odchylky provozovatele.
Je také otázkou, zda to má být limitace vůči objemu ztrát
v
daném
obchodním
intervalu
nebo vůči objemu nabídek/poptávek na trhu v daném
intervalu (nebo i kombinace obojího). Jak je ten limit
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přesně myšlen, vůči čemu, bohužel z předloženého návrhu
není zřejmé.
Zásadní připomínka
53. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.4 Akceptováno
(str. 166)
Požadujeme upravit text následovně:
„vyhlašovat stav nouze a oznamovat předcházení stavu
nouze pro celé území ČR;“.
Odůvodnění:
Provozovatel přenosové soustavy by měl nadále řešit
nejen stavy nouze, ale i předcházení stavu nouze.
Zásadní připomínka
54. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.4 Akceptováno
Doplněno na str. 168.
(str. 167)
Ve dvanácté odrážce je uvedeno „Povinnost obstarávat
nefrekvenční podpůrné služby tržními postupy se
nevztahuje také na plně integrované komponenty sítě;“.
Pojem „plně integrované komponenty sítě“ je ještě použit
na několika dalších místech věcného záměru NEZ.
Navrhujeme pojem „plně integrované komponenty sítě“ v
návrhu věcného záměru dostatečně srozumitelně a jasně
popsat a vysvětlit. Pokud je na různých místech návrhu
používán v odlišně, tak uvést vysvětlení a každého
takového jeho odlišného využití.
Odůvodnění:
Nové pojmy, které jsou ve návrhu věcného záměru
použity
a
dosud
s nimi
EZ
nepracoval,
je vhodné dostatečně popsat a vysvětlit.
Zásadní připomínka
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55.

Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.4 Akceptováno
(str. 167)

Požadujeme vypustit následující text bez náhrady:
„zprostředkovávat dodávku regulační energie
propojené elektrizační soustavy ostatních států;“.

pro

Odůvodnění:
V zásadě ten samý text je uveden i níže v sedmnácté
odrážce. Text je redundantní.
Zásadní připomínka
56. Připomínka ke kapitole 2.2, části D, bodu D.4 Vysvětleno
Předpokládá se návaznost na filozofii vztahu odběrného místa,
(str. 168)
V předposlední odrážce je uvedeno „poskytovat a předávacího místa a místa připojení uvedené v návrhu, který je
aktualizovat operátorovi trhu údaje potřebné pro v současné době projednáván v PS PČR (novela zákona POZE
identifikaci zákazníka v předávacích a odběrných část EZ). Definice odběrného místa (ve znění definice z VZ
místech“. Takto uvedený text je zavádějící. Požadujeme NEZ), předávacího místa a místa připojení budou vycházet z této
projednávané novely.“
v návrhu věcného záměru NEZ jasně a srozumitelně
uvést, jaká bude koncepce OPM a následně v celém
dokumentu, kde to bude relevantní používat pojmosloví Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
podle zvolené koncepce.
Odůvodnění:
Zákazníkem je konečný zákazník, jak je uvedeno
v návrhu výše. Ten má jen odběrné místo (předávací
místo je v zásadě podskupinou odběrného místa, kdy se
jedná o souhrn míst připojení na stejné napěťové hladině,
což u přenosu nedává smysl rozlišovat), které bude
zahrnovat i dodávku (opět viz uvedeno výše v návrhu).
Není tedy vůbec zřejmé, proč zde mluvíme o předávacích
a odběrných místech? S ohledem na text této odrážky není
jasné, jaká tedy bude koncepce OPM. Zda to bude ta
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konstrukce „odběrné místo – předávací místo – místo
připojení“ nebo zda to bude nějaká jiná koncepce.
Zásadní připomínka
57. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Akceptováno
Slovo data-hub z věcného záměru vypuštěno.
(str. 171)
Požadujeme v návrhu věcného záměru NEZ jasně popsat,
co se skrývá za pojmem „data-hub“, jaká bude jeho role
na trhu s elektřinou a jakou bude mít vazbu, případně
dopad na jednotlivé účastníky trhu s elektřinou.
Odůvodnění:
Každý nový pojem používaný v návrhu věcného záměru
NEZ, který dosud není v energetické legislativě používán
by měl být dostatečně jasně popsán a vysvětlen, aby se
předešlo možnostem různých výkladů.
Zásadní připomínka
58. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Akceptováno
Doplněno na str. 174.
(str. 172)
Ve druhé odrážce je uveden text „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;“.
Požadujeme v návrhu věcného záměru NEZ jasně uvést,
jak
to
bude
se
stanovením
cen
pro jednotlivé typy distribučních soustav (RDS, LDS,
UDS), zda budou individuální nebo zda mohou být
přejímané od nadřazeného distributora.
Odůvodnění:
Z textu vyplývá, že v případě ostatních distribučních
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soustav (tedy všech LDS a RDS) budou sazby a metodiky
schvalovány samostatně pro každou distribuční soustavu
(provozovatele distribuční soustavy) prostřednictvím
individuálních správních aktů (parametry regulačního
vzorce roční a na celé regulační období) a ceny potom
budou individuálně pro každého provozovatele uvedeny
v cenovém rozhodnutí ERÚ. Z dalších částí textu není
zřejmé, jak je tak skutečně návrh myšlen. Je nezbytné
eliminovat možné různé výkladové nejasnosti.
Zásadní připomínka
59. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Akceptováno
Věta: „Jeden provozovatel distribuční soustavy nesmí provozovat
(str. 172)
Požadujeme vysvětlit a upřesnit uvedený text „Jeden vzájemně přímo připojené distribuční soustavy.“ vypuštěna.
provozovatel distribuční soustavy nesmí provozovat
vzájemně přímo připojené distribuční soustavy.“
Odůvodnění:
Z textu vyplývá, že to znamená, že nemohu mít jako jeden
provozovatel např. RDS a k ní připojenou LDS, či dvě
LDS za sebou, či LDS a k ní připojenou UDS. Je třeba
uvedený text vysvětlit a uvést jasně, co prakticky
znamená.
Zásadní připomínka
60. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Vysvětleno
Viz str. 177 VZ NEZ.
(str. 172)
Požadujeme do návrhu věcného záměru NEZ uvést
odlišná práva a povinnosti pro provozovatele LDS, jako je Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
to uvedeno pro provozovatele UDS výše v textu.
Odůvodnění:
Uvedený text „Definování tří typů distribučních soustav v
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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.“. Odlišná práva a povinnosti jsou ale na jiných
místech návrhu uvedena jen pro provozovatele UDS. Je
nezbytné, když se hovoří o odlišných právech a
povinnostech provozovatel LDS, ty konkrétní odlišnosti
v návrhu uvést, jako je to uvedeno pro provozovatele
UDS.
Zásadní připomínka
61. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Akceptováno
(str. 173)
Požadujeme na konec celé této kapitoly doplnit text
v tomto smyslu:
„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 nn s ročním odběrem nad 6 MWh. Zároveň
však bude nutné se vypořádat s rozhodnutím o cílovém
nasazování AMM měření po osazení zbývajících
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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.“
Odůvodnění:
Věcný záměr zákona se odkazuje na NAP SG pro období
2015–2020 s výhledem do roku 2030, který byl schválen
usnesením vlády č. 149 dne 4. března 2015 a aktualizován
16. září 2019. V souladu s tímto plánem se předpokládá
realizace chytrých sítí, kdy v samotném textu věcného
záměru NEZ se uvádí „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“. Smart
grids jsou jedním ze zásadních předpokladů
v transformaci energetiky, která je urychlována mj.
požadavky na plnění klimatických cílů (výroba energií
z OZE, snižování energetické účinnosti). Nicméně bez
zavedení chytrých měření (inteligentních měření) lze jen
těžko takovou síť považovat za skutečně smart.
Současně je nezbytné se vypořádat s požadavkem
zakotveným směrnicí 2019/944 na implementaci
inteligentního měření a měřicích systémů jako celku, což
je v návrhu věcného záměru absentováno.
Zásadní připomínka
62. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.3 Akceptováno
(str. 173)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„zajišťovat distribuci elektřiny z vlastní výroby pro vlastní
potřebu nebo pro potřebu spřízněných společností v rámci
geograficky uzavřené, vymezené průmyslové či obchodní
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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 nebo uzavřené distribuční
soustavy,“.
Odůvodnění:
Dané právo nelze s ohledem na pravidla unbundlingu
aplikovat na provozovatele distribuční soustavy, pro nějž
platí povinnost právního oddělení činnosti distribuce od
činnosti výroba elektřiny a obchod s elektřinou.
Zásadní připomínka
63. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4 Akceptováno
(str. 174)
Požadujeme upravit text následovně:
„za stanovených podmínek omezit nebo přerušit nebo
ukončit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny
účastníkům trhu s elektřinou;“.
Odůvodnění:
Kromě omezení a přerušení dodávky elektřiny ale v praxi
provozovatelé také ukončují dodávku elektřiny (např.
v určitém okamžiku při NEO).
Zásadní připomínka
64. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4 Akceptováno s úpravou
Vyškrtnuto u distributorů, ponecháno v obecné části (2.1.C).
(str. 175)
V deváté odrážce je uveden text „zřizovat a provozovat na
cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, Vyjádření k vypořádání:
přetínat tyto nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení HK souhlasí s vypořádáním.
v
souladu
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se zvláštním právním přepisem;“.
V desáté odrážce je uveden text „vstupovat a vjíždět na
cizí
nemovitosti
v
souvislosti
se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční
soustavy a se zajišťováním měření;“.
V jedenácté odrážce je uveden text „odstraňovat a
oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník
nebo uživatel;“.
Tato práva nejsou uvedena u provozovatele přenosové
soustavy. Požadujeme uvést výše uvedená práva i u
provozovatele přenosové soustavy v kapitole 2.2. D.4.
Odůvodnění:
Uvedená práva, jak jsou popsána u provozovatel
distribuční
soustavy,
by
měla
být
v zásadě
ta samá též u provozovatele přenosové soustavy.
Zásadní připomínka
65. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4 Akceptováno
Doplněn odkaz na SOGL (str.176).
(str. 175)
V poslední odrážce je uveden text: „provádět zkoušky
opatření plánu obrany soustavy a plánu obnovy“. Pojmy
„plán obrany soustavy“ a „plán obnovy“ nejsou ale nikde
v textu návrhu vysvětleny a popsány.
Požadujeme tyto pojmy v návrhu věcného záměru NEZ
jasně, srozumitelně a explicitně popsat a vysvětlit.
Odůvodnění:
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Každý nový pojem používaný v návrhu věcného záměru
NEZ, který dosud není v EZ používán by měl být
dostatečně jasně popsán a vysvětlen, aby se předešlo
možnostem různých výkladů.
Zásadní připomínka
66. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4 Akceptováno
(str. 177)
Požadujeme 21. odrážku vypustit bez náhrady:
„nést odpovědnost za odchylku a být subjektem zúčtování
odchylek, nebo přenášet na základě smlouvy odpovědnost
za odchylku na jiný subjekt zúčtování;“.
Odůvodnění:
V zásadě to samé je ale uvedeno již v odrážce první mezi
povinnostmi. Text je redundantní.
Zásadní připomínka
67. Připomínka ke kapitole 2.2, části E, bodu E.4 Akceptováno
(str. 178)
Požadujeme vypustit text předposlední odrážky bez
náhrady:
„poskytovat a aktualizovat operátorovi trhu údaje
potřebné pro identifikaci zákazníka v předávacích a
odběrných místech;“.
Odůvodnění:
V zásadě to samé je ale uvedeno již v jedné z předchozích
odrážek. Text je redundantní.
Zásadní připomínka
68. Připomínka ke kapitole 2.2, části F, bodu F.3 Akceptováno
Doplněna věta za větu: Pro případy nepodnikatelského
(str. 180)
poskytování elektřiny bude nadále zachován institut přeúčtování.
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Požadujeme upravit text tak, aby postihoval i „Aktivní zákazník i energetická společenství budou oprávněna
nepodnikatelské dodávky aktivního zákazníka a případně dodávat elektřinu do soustavy nebo ostatním účastníkům trhu,
energetického společenství ostatním účastníkům trhu včetně jejího prodeje.“
s elektřinou.
Odůvodnění:
V prvním odstavci je uveden text „Pro případy
nepodnikatelského poskytování elektřiny bude nadále
zachován institut přeúčtování.“. Z textu vyplývá, že
nepodnikatelsky lze poskytovat elektřinu pouze
prostřednictvím přeúčtování. V praxi ale budou i případy,
kdy aktivní zákazník a případně i energetické společenství
bude své přebytky výroby dodávat ostatním účastníkům
trhu, což bude také v řadě případu prováděno
nepodnikatelsky. Je tedy nezbytné text příslušně upravit,
aby postihoval i nepodnikatelské dodávky aktivního
zákazníka a případně energetického společenství ostatním
účastníkům trhu s elektřinou.
Zásadní připomínka
69. Připomínka ke kapitole 2.2, části F, bodu F.3 Akceptováno
(str. 180)
Požadujeme upravit text následovně:
„Toto ovšem nebude mít vliv na možnost uvolňovat
přebytky elektřiny provozovatele přenosové soustavy
nakoupené na ztráty na denním a vnitrodenním trhu za
stanovených podmínek.“.
Odůvodnění:
U provozovatele přenosové soustavy výše je uveden pro
tento případ pouze vnitrodenní trh. Text návrhu věcného
záměru musí být konzistentní.
Zásadní připomínka
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70.

Připomínka ke kapitole 2.2, části F, bodu F.3 Akceptováno
Předmětná věta byla vyškrtnuta.
(str. 180)

Požadujeme vysvětlit uvedený text „Finanční jištění by v
takovém
případě
mělo
pokrývat
i případné vyrovnání přeplatků vůči zákazníkům.“.
Odůvodnění:
Navrhujeme uvedený text rozepsat a vysvětlit tak, aby
bylo zřejmé, jak to bude konkrétně prakticky fungovat.
Zásadní připomínka
71. Připomínka ke kapitole 2.2, části F, bodu F.4 Akceptováno
(str. 180)
Požadujeme text „mimo rámec soustavy“ jasně a
srozumitelně v návrhu věcného záměru NEZ popsat a
vysvětlit.
Odůvodnění:
V definici v první odrážce je uveden text „obchodníkem s
elektřinou
se
rozumí
fyzická
nebo právnická osoba, která nakupuje elektřinu za účelem
jejího dalšího prodeje v rámci nebo mimo rámec soustavy
na území státu, kde je tato osoba usazena;“. Část textu
„mimo rámec soustavy“ není dále nikde vysvětlen.
Eliminace výkladových nejasností.
Zásadní připomínka
72. Připomínka ke kapitole 2.2, části F, bodu F.4 Akceptováno
(str. 181)
Požadujeme text poslední odrážky upravit následovně:
„ukončit nebo přerušit nebo omezit dodávku elektřiny
zákazníkům při neplacení.“.
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Odůvodnění:
Obchodník by měl mít právo nejen ukončit nebo přerušit
dodávku elektřiny, ale také ji jen omezit.
Zásadní připomínka
73. Připomínka ke kapitole 2.2, části H, bodu H.3.2 Akceptováno
(str. 191)
Požadujeme upravit text následovně:
„Navrhuje se definovat pojem inteligentní měření a
současně v této souvislosti zakotvit některé povinnosti
subjektů na trhu s elektřinou ve vztahu k provozovateli
přenosové distribuční soustavy a provozovatelům
distribuční soustavy ve vztahu k zákazníkům/výrobcům.“.
Odůvodnění:
Oprava chybně použitého výrazu.
Zásadní připomínka
74. Připomínka ke kapitole 2.2, části H, bodu H.3.3 Akceptováno
Na str. 194 doplněno
(str. 192)
„Přístup k zohlednění technických pravidel a norem bude
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
sjednocen pro plynárenství a elektroenergetiku.“
„Bude stanoveno, že k výkonu činností upravených NEZ
budou používána technická zařízení, která splňují
požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními
předpisy a technickými normami, včetně podnikových
norem.“.
Odůvodnění:
Pojem „podnikové normy“, jak ho známe z taxativního
výčtu obsaženého z § 2 odst. 2 zákona č. 96/1964 Sb., o
technické normalizaci, se bohužel vytratil již v následném
znění zákona č. 142/1991 Sb., o československých
technických normách (absence taxativního výčtu stupňů
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technických norem). Navrhujeme s ohledem na
vyváženost elektroenergetiky a plynárenství postupovat
obdobně jako v plynárenství, kde technická pravidla
v plynárenství plní obdobnou úlohu jako podnikové
normy v elektroenergetice.
TP (Technická pravidla) - mají charakter veřejně
dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci
zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů
konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými
orgány a organizacemi považována za uznaná technická
pravidla vyjadřující stav techniky.
PNE (Podnikové normy energetiky) jsou obecně nižším
stupněm technických norem a vhodným způsobem
doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky.
Z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. lze chápat normy PNE
jako technické normy výrazně oborového charakteru,
přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých
vnitřních předpisů převážně závazného charakteru, a
uplatňované při technických řešeních rozvodných zařízení
i v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo
elektroenergetiku.
Zásadní připomínka
75. Připomínka ke kapitole 2.2, části H, bodu H.4 Akceptováno
(str. 192)
Požadujeme do kapitoly 4 doplnit návrhy i pro oblast
požadavků na plnění technických norem.
Odůvodnění:
V kapitole 4 chybí část týkající se požadavků na plnění
technických norem, které je v kapitole 3 „návrhy věcných
řešení v oblasti“ popsáno, takže logicky by se mělo
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objevit i v kapitole 4 „Požadavky na promítnutí nové
právní úpravy do právního řádu“. Zajištění
konzistentnosti návrhu.
Zásadní připomínka
76. Připomínka ke kapitole 2.2, části H, bodu H.4.1 Akceptováno s úpravou
„budou stanoveny rozdílné požadavky a s tím související práva
(str. 192)
Požadujeme v návrhu věcného záměru NEZ vysvětlit a a povinnosti pro technické dispečinky provozovatele přenosové
soustavy, provozovatele RDS, LDS a UDS a na řídící dohledové
rozvést pojem „řídící a dohledové centrum.“.
centrum“;
Odůvodnění:
Pojmy, které jsou v návrhu věcného záměru použity nově Vyjádření k vypořádání:
a dosud v energetickém zákoně nejsou používány, by HK souhlasí s vypořádáním.
měly být jasně a srozumitelně v návrhu popsány a
vysvětleny.
Zásadní připomínka
77. Připomínka ke kapitole 2.3, části A, bod A.3 (str. Akceptováno
196)
Požadujeme v návrhu věcného záměru NEZ doplnit jasné,
srozumitelné a explicitní vysvětlení, o jaké závazné cíle
při konečném užití zemního plynu při výrobě elektřiny by
se mělo jednat.
Odůvodnění:
V prvním odstavci je uveden text „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 (doprava,
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teplárenství, výroba elektřiny), což povede k rozvoji
nízkoemisních a obnovitelných plynů.“. Z textu není
patrné,
o jaké závazné cíle při konečném užití zemního plynu při
výrobě elektřiny by se mělo jednat.
Pokud je v návrhu uvedena tak zásadní věc, jako jsou
„nějaké“ závazné cíle, tak by mělo být naprosto zřejmé,
co je tím konkrétně myšleno, aby se eliminovaly různé
možné výkladové nejasnosti.
Zásadní připomínka
78. Připomínka ke kapitole 2.3, části A, bod A.4 (str. Akceptováno
Uvedeno na str. 152.
199)
V šesté odrážce je uveden text „bude jednoznačně
stanoveno
na
jakém
základě,
kdo, co a komu platí;“. Toto však ale chybí u elektřiny.
Požadujeme do kapitoly 2.2. A.4. doplnit odrážku ve
znění „bude jednoznačně stanoveno na jakém základě,
kdo, co a komu platí;“.
Odůvodnění:
Je zcela nezbytné i u elektřiny na úrovni NEZ uvést, na
jakém základě, kdo, co a komu platí.
Zásadní připomínka
79. Připomínka ke kapitole 2.3, části B, bod B.4 (str. Vysvětleno
Návrh věcného záměru popisuje v kapitole, týkající se výrobce
202)
plynu, obecně práva a povinnosti tohoto výrobce, aniž by – v
Požadujeme upravit text v tomto smyslu a dále obecně
doporučujeme revizi povinností výrobců plynu s cílem souladu s navrženou definicí plynu, vůči které nebyla vznesena
žádná připomínka – rozlišoval, zdali se jedná o výrobce zemního
minimalizovat administrativní zátěž:
plynu, důlního, degazačního nebo koksárenského plynu či
„vypracovat do šesti měsíců po udělení licence na biometanu. Vzhledem k tomu, že havárie plynárenského zařízení
dodávku do soustavy za stanovených podmínek havarijní může k obecně známým vlastnostem plynu ohrožovat nejen
plány výroben plynu, zaslat je MPO a každoročně je vlastní zařízení, ale i životy zdraví a majetek občanů i životní
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upřesňovat; tato povinnost se bude vztahovat na výrobce prostředí. Proto je žádoucí, aby všichni provozovatelé
plynu s vyšším než stanoveným výkonem výrobny plynárenských zařízení měli zpracován havarijní plán, dle něhož
plynu;“.
bude při havárii postupováno. Aby byla omezena byrokratická
zátěž provozovatelů výroben plynu, dochází k oproti současné
Odůvodnění:
praxi a původnímu textu věcného záměru k tomu, že není nutno
V souvislosti se zaváděnou podporou biometanu aktuálně vypracovávat havarijní plány každým rokem a zasílat je na MPO,
projednávanou novelou zákona o podporovaných zdrojích ale že provozovatel výrobny vypracuje tento plán jednou a v
energie lze očekávat rozvoj výroben biometanu, a to dalších letech jej aktualizuje pouze v případě změn.
různých velikostí výkonů. Je proto žádoucí menším Rovněž tak vypracovávání zpráv o zajištění provozu a údržby a
výrobnám snížit administrativní zátěž obdobně, jako je bilancí výrobny plynu není samoúčelná byrokratická povinnost
tomu v případě elektroenergetiky, kde havarijní plány jsou pro výrobce plynu, ale mají svůj význam, neboť poskytování
vypracovávány pouze u výroben o výkonu vyšším než bilancí výrobny plynu je podkladem pro
plánování dalšího
stanoveném (viz kap. 2.2).
rozvoje plynárenských soustav a údržba by měla být na všech
Je obecně žádoucí také revidovat rozsah povinností plynárenských zařízeních prováděna průběžně, proto není důvod
ukládaných výrobci plynu zákonem s cílem snížit jakkoliv měnit dosavadní periodicitu uvedených zpráv.
administrativní zátěž. Typicky se jedná o tyto stávající
Existuje zde těsná součinnost s krajskými hasičskými
povinnosti:
záchrannými sbory a zhotovení havarijního plánu není žádný
 zasílat zprávy o kvalitě a úrovni údržby na MPO a složitý a administrativně náročný proces. Vlastní havarijní plán
ERÚ – otázkou je, zda skutečně musí být obsahuje údaje, které musí mít stejně každý provozovatel
reportováno pravidelně
výrobny plynu, plynárenské soustavy či zásobníku z praktických
 zasílat aktualizované havarijní plány na MPO důvodů zpracované.
(ideálně opět dle výkonu)
Na základě této připomínky jsme provedli u výroben plynu jednu
 vypracovávat denní, měsíční, roční a desetiletou významnou změnu oproti současnému stavu a omezili jejich
bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a předávat povinnost aktualizace havarijního plánu pouze na případ změn.
operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy.
Dále navrhujeme umožnit naplnit povinnost zřídit a Vyjádření k vypořádání:
provozovat technický dispečink, který odpovídá za HK souhlasí s vypořádáním.
dispečerské řízení výroby plynu možností outsourcingu
této činnosti k jinému subjektu, tj. např. provozovateli
distribuční soustavy nebo dodavatele technologie, který
takový dispečink 7/24 provozuje.
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Zásadní připomínka
80. Připomínka ke kapitole 2.3, části B, bod B.4 (str. Akceptováno
202)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„předkládat subjektu zpracovávajícímu zprávu o budoucí
očekávané spotřebě plynu elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu
elektřiny podklady pro zpracování zprávy o budoucí
očekávané spotřebě plynu elektřiny a o způsobu
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou plynu
elektřiny.“.
Odůvodnění:
Jedná se o zřejmý přepis textu z elektroenergetiky,
přičemž jsme u výrobce plynu.
Zásadní připomínka
81. Připomínka ke kapitole 2.3, části B, bod B.4 (str. Akceptováno s úpravou
Uvedený text byl z návrhu vypuštěn.
203)
Požadujeme do návrhu věcného záměru explicitně, jasně a
srozumitelně popsat co to jsou služby podporující sector- Vyjádření k vypořádání:
coupling, jaké mají vazby na model trhu a na jednotlivé HK souhlasí s vypořádáním.
subjekty,
kterých se dotknou.
Odůvodnění:
Pojmy, které jsou v návrhu věcného záměru použity nově
a dosud v energetickém zákoně nejsou používány, by
měly být jasně a srozumitelně v návrhu popsány a
vysvětleny.
Zásadní připomínka
82. Připomínka ke kapitole 2.3, části C, bod C.1 (str. Akceptováno
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204)
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
„S ohledem na liberalizaci trhu s plynem elektřinou má
provozovatel přepravní soustavy povinnost disponovat
certifikátem nezávislosti, který mu vydá za splnění
zákonem stanovených podmínek ERÚ.“.
Odůvodnění:
Povinnost provozovatele přepravní soustavy disponovat
certifikátem nezávislosti vychází z principů liberalizace
trhu s plynem, nikoli elektřinou.
Zásadní připomínka
83. Připomínka ke kapitole 2.3, části C, bod C.4 (str. Akceptováno
205)
Požadujeme upravit text definice v tomto smyslu:
„přepravou plynu se rozumí přeprava propojenou
soustavou za účelem dopravy plynu zákazníkům, nebo
provozovatelům
distribučních
soustav
nebo
provozovatelům zásobníku plynu, která však nezahrnuje
dodávky samotné;“.
Odůvodnění:
Navrhujeme pro úplnost doplnit výčet subjektů
připojených k přepravní soustavě za účelem dopravy
plynu o provozovatele zásobníku plynu.
Zásadní připomínka
84. Připomínka ke kapitole 2.3, části C, bod C.4 (str. Vysvětleno
Subjektem zpracovávajícím zprávu o budoucí spotřebě plynu je
207)
Požadujeme upravit text v části Povinnosti provozovatele operátor trhu (viz str. 111 VZ NEZ).
přepravní

soustavy

ve

smyslu

níže

uvedeného

Vyjádření k vypořádání:
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odůvodnění.

HK souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
V textu „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;“ subjekt zpracovávající
zprávu o budoucí spotřebě plynu není nikde v textu VZ
definován.
Zásadní připomínka
85. Připomínka ke kapitole 2.3, části C, bod C.4 (str. Akceptováno s úpravou
Text upraven následovně:
207)
Ve dvacáté šesté odrážce požadujeme upravit text
•
budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s
následovně:
plánem rozvoje přepravní soustavy a zajišťovat standard
„budovat dostatečnou přeshraniční kapacitu v souladu s infrastruktury stanovený přímo účinným Nařízením Evropského
plánem rozvoje přepravní soustavy a zajišťovat standard parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o
infrastruktury přizpůsobený aktuálním kvalitativním a opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu;
bezpečnostním požadavkům;“.
Vyjádření k vypořádání:
Odůvodnění:
HK souhlasí s vypořádáním.
Bez navrženého doplnění a zpřesnění není jasné, o jaký
standard infrastruktury se má jednat.
Zásadní připomínka
86. Připomínka ke kapitole 2.3, částem C a D, Akceptováno
bodům C.3 (str. 205), C.4 (str. 206), D.4 (str. 213)
a E.4 (str. 217 a 218)
Požadujeme upravit texty dotčených ustanovení v tomto
smyslu:
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Bod C.3
„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 neměla
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 upravením 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.“
Bod C.4
„•
v kontextu přijatého řešení budoucí právní
úpravy budou dále za stanovených podmínek provozovat
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 za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti a poskytovat
služby poskytování služeb podporující sector-coupling.“
Bod D.4
„Práva provozovatele regionální distribuční soustavy
v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy
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budou dále za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti a poskytovat
služby poskytování služeb podporující sector-coupling.“.
Bod E.3 (strana 217)
„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 Dále by 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
úprava tzv. pilotních projektů, které umožní testovat
nové technologie za stanovených podmínek. neměl být
omezen v provozování zařízení na přeměnu fosilních
plynů (zemní plyn) na nízkoemisní (dekarbonizované)
plyny, například díky vlastnictví a provozu zařízení
používajících technologii parní reformace zemního plynu
(steam methane reforming) v kombinaci s technologiemi
zachycování či využívání uhlíku (carbon capture and
storage nebo carbon capture and utilization) nebo
pyrolýzu zemního plynu.“
Bod E.3 /správně má být E.4/ (strana 218)


v kontextu přijatého řešení budoucí právní úpravy
budou dále za stanovených podmínek provozovat
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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 za stanovených podmínek provozovat
stanovena pravidla pro provozování činnosti
a poskytovat služby poskytování služeb podporující
sector-coupling.

Odůvodnění:
Služby sector couplingu a přeměny energie jsou velmi
podobné akumulaci elektřiny, která je již ukotvena v nové
směrnici o trhu s elektřinou. Směrnice k vlastnictví
akumulace přistupuje tak, že by měla být primárně
vlastněna a provozována tržními subjekty a pouze
v případě jejich nezájmu ze strany trhu o provoz či
vlastnictví takového zařízení by měl být provoz a
vlastnictví povoleno provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy. Podobný směr tak lze očekávat i
v rámci připravovaného plynárenského balíčku. V této
fázi přípravy zákona však nelze předjímat výslednou
podobu pravidel, protože budou převzata z nadřazené EU
legislativy, která je v současné době ve stadiu diskusí a
příprav. Navržené řešení však nesmí být v rozporu se
stávající platnou legislativou, a to zejména v otázce
požadavků unbundlingu.
Zásadní připomínka
87. Připomínka ke kapitole 2.3, části D, bod D.3 (str. Akceptováno
212)
Požadujeme zcela jasně a explicitně v návrhu věcného
záměru NEZ uvést, jak bude zásobování izolovaných
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soustav vzniklých oddělením od regionální distribuční
soustavy
nebo
zásobovaných
ze
zahraničí
zakomponováno do fungování trhu s plynem.
Odůvodnění:
Z návrhu není zřejmé, jak bude „zásobování izolovaných
soustav vzniklých oddělením od regionální distribuční
soustavy nebo zásobovaných ze zahraničí, když 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“,
zakomponováno do fungování modelu trhu s plynem.
Považujeme za nezbytné zcela jasně a explicitně v návrhu
věcného záměru NEZ uvést, jak bude zásobování
izolovaných soustav vzniklých oddělením od regionální
distribuční soustavy nebo zásobovaných ze zahraničí
zakomponováno do fungování trhu s plynem.
Zásadní připomínka
88. Připomínka ke kapitole 2.3, části D, bod D.4 (str. Akceptováno
214)
V sedmnácté odrážce je uveden text „oznamovat rozsah a
termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a
upozorňovat na snížení distribuční kapacity;“. Toto však
ale
chybí
u elektřiny. Požadujeme do kapitoly 2.2. E.4. doplnit
povinnosti provozovatele distribuční soustavy odrážku ve
znění „oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení
distribuční soustavy a upozorňovat na snížení
distribuční kapacity;“.
Odůvodnění:
Zajištění konzistentnosti návrhu věcného záměru NEZ.
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Zásadní připomínka
89. Připomínka ke kapitole 2.3, části D, bod D.4 (str. Akceptováno
214)
Požadujeme upravit text následovně:
„na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce
plynu přerušit nebo ukončit v případě neoprávněného
odběru dodávku plynu;“.
Odůvodnění:
Domníváme se, že i v případě plynu by měl mít
obchodník právo požadovat při NEO nejen ukončení
dodávek plynu, ale také jeho případné přerušení.
Zásadní připomínka
90. Připomínka ke kapitole 2.3, části D, bod D.4 (str. Vysvětleno
Jde o totožnou úpravu, jaká je v oblasti elektroenergetiky.
215)
Konkretizaci údajů by mělo určit buď paragrafové znění anebo
Požadujeme upravit text v tomto smyslu:
prováděcí předpis.
„předávat a aktualizovat údaje ze smluv o připojení s
výrobci plynu do databáze zařízení;“.
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
Odůvodnění:
Požadujeme jednoznačně definovat, že se jedná o údaje ze
smluv o připojení s výrobci plynu, nikoliv se standardními
zákazníky odebírající plyn, protože údaje o spotřebičích,
které uvádí zákazníci v žádostech o připojení jsou při
realizaci připojení změněny, nejsou vůbec průběžně
aktualizovány a jsou nepoužitelné.
Zásadní připomínka
91. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3 Akceptováno s úpravou
(str. 216)
Vyjádření k vypořádání:
Požadujeme upravit text následovně:
HK souhlasí s vypořádáním.
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„Za účelem zvýšení flexibility a tím i konkurence na trhu
se navrhuje uvolnit regulaci provozovatele zásobníku
plynu ve vztahu k možnosti zavádění pro zvýšení
inovativních produktů v oblasti skladování plynu.
Pro umožnění poskytování širokého spektra služeb
uskladňování a flexibility bude zváženo jakým způsobem
a za jakých podmínek umožnit mít provozovateli
zásobníku plynu, za předem jasně vymezených podmínek,
které budou v souladu s pravidly unbundlingu dle
směrnice 2009/732/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 umožní nabízet nové služby
zajišťující vyšší komfort zákazníkům za účelem rozvoje
trhu, např. jako je tedy prodej skladovací kapacity
naplněné plynem na začátku platnosti smlouvy, který by
mohl může být rovnou využíván a vrácen ke konci
platnosti smlouvy. Uvedené vyžaduje konkretizaci
prováděcích právních předpisů a s tím související úpravu
zmocnění ERÚ k vydání Pravidel trhu s plynem. Tato
práva mu umožní nabízet nové služby zajišťující vyšší
komfort zákazníkům za účelem rozvoje trhu.“.
Odůvodnění:
1. Stylistická úprava.
2. Oprava odkazu. Omylem je zde uvedeno číslo směrnice
o vnitřním trhu s elektřinou.
3. Vypuštění zdvojené věty, která je již uvedena ve
stejném odstavci výše.
4. Jedná se o případnou novou službu, která by se mohla
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objevit na trhu s plynem. Principiálně jde o krok
správným směrem, nicméně pro správné fungování
nových služeb uskladňování bude klíčové dobře nastavit
pravidla, aby nedošlo k pokřivení trhu. Navržené řešení
nesmí být v rozporu se stávající platnou evropskou
legislativou, a to zejména v otázce požadavků
unbundlingu.
Zásadní připomínka
92. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3 Akceptováno s úpravou
Text upraven následovně:
(str. 216)
Požadujeme doplnit text následovně:
„NEZ dále upraví požadavek na oddělení provozovatele
zásobníku plynu tak, aby zůstala beze změny zachována
ochrana trhu s plynem a provozovatel zásobníku plynu
se dostal do stejného postavení na trhu s elektřinou jako
například teplárna či jakýkoli jiný průmyslový podnik.
Umožní mu to tak optimalizovat náklady na pořizování
elektřiny pro zajištění provozu zásobníku plynu.“.

•
plnit podmínky unbundlingu. stanovené dle Směrnice
2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem;
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
Navrhujeme doplnit odstavec umožňující provozovateli
zásobníku plynu vystupovat na trhu s elektřinou ve
stejném postavení jako například teplárna či jakýkoli jiný
průmyslový podnik. Ustanovení umožní provozovateli
zásobníku plynu optimalizovat náklady na pořizování
elektřiny pro zajištění provozu zásobníku plynu.
Uskladňování plynu je provozováno na volném trhu se
skladovací kapacitou, provozovatelé zásobníku plynu tak
čelí tlaku na cenu skladovací kapacity ze strany tržní
poptávky i zahraniční konkurence. Jedná se o úpravu
ustanovení §60a odst. 2 písm. a) a b) o funkčních
požadavcích na oddělení zásobníku plynu, kde se
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navrhuje vypustit slova "a elektřiny". Ustanovení
unbundlingu převzaté ze směrnice o vnitřním trhu s
plynem podle §60a odst. 1 zůstane beze změny.
Zásadní připomínka
93. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3 Akceptováno
(str. 217)
Požadujeme doplnění, že přístup provozovatelů přepravní
a distribuční soustavy ke skladování plynu bude za
zákonem stanovených podmínek.
„Přístup ke službě uskladňování budou mít za zákonem
stanovených podmínek i provozovatelé přepravní
a distribuční soustavy.“
Odůvodnění:
Přístup k zásobníkům pro provozovatele přepravní a
distribuční soustavy by měl být omezen pouze na případy
řešení technických omezení provozu daných soustav se
souhlasem Energetického regulačního úřadu a měl by být
podroben podmínkám omezujícím narušení trhu.
Zásadní připomínka
94. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3 Akceptováno
(Doplněno do bodu E. 4.)
(str. 218)
Požadujeme text rozšířit následovně:
„K zajištění nezávislosti provozovatele zásobníku plynu
se uplatní tato minimální kritéria:
a) 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
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zaměstnancem provozovatele zásobníku plynu
nemůže být fyzická osoba, která je současně členem
statutárního orgánu nebo vedoucím zaměstnancem
držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem,
který je součástí téhož vertikálně integrovaného
plynárenského podnikatele,
b) 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,“.
Odůvodnění:
Doplnění navrhuje text promítající připomínku ke kapitole
2.3, části E, bodu E.3. Jedná se o úpravu unbundlingu
provozovatele zásobníku plynu, který v plynárenském
sektoru zůstává beze změny, nebude však již zasahovat do
trhu s elektřinou. Nově tak umožní provozovateli
zásobníku plynu vystupovat na trhu s elektřinou ve
stejném postavení jako například teplárna či jakýkoli jiný
průmyslový podnik. Ustanovení umožní provozovateli
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zásobníku plynu optimalizovat náklady na pořizování
elektřiny pro zajištění provozu zásobníku plynu.
Zásadní připomínka
95. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.3 Akceptováno
(str. 220)
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
„•
vyhradit zásobník plynu provozovateli přepravní
soustavy na základě smlouvy pro zajištění bezpečného a
spolehlivého zásobování České republiky z přepravní
soustavy po dobu nezbytně nutnou a nejpozději do
dokončení plánovaného rozšíření přepravní soustavy
ČR. Vyhrazení zásobníku je možné jen na základě
souhlasného stanoviska Energetického regulačního
úřadu.“.
Odůvodnění:
Požadujeme vymezit, že vyhrazení zásobníku plynu pro
provozovatele přenosové soustavy je možné pouze
dočasně do vyřešení nedostatečné kapacity přepravní
soustavy ČR, v souladu s aktuálně projednávanou novelou
Energetického zákona v PS PČR
Do návrhu věcného záměru NEZ jasně, srozumitelně a
explicitně popsat, co je vyhrazením zásobníku pro
provozovatele přepravní soustavy zamýšleno. Při návrhu a
popisu této aktivity je ale nezbytné mít na paměti, že co
lze ponechat fungovat na tržní bázi, má být na tržní bázi
realizováno a nemá se přenášet na regulované subjekty.
Zásadní připomínka
96. Připomínka ke kapitole 2.3, části E, bodu E.4 Akceptováno
(str. 218 a dále)
Požadujeme uvést formálně správně nadpis a číslování
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kapitoly „E.4. Požadavky na promítnutí nové právní
úpravy do právního řádu“.
Odůvodnění:
Legislativně technická připomínka.
97.

Připomínka ke kapitole 2.3, části F, bodu F.3 Akceptováno s úpravou
Text odstraněn.
(str. 222)

Požadujeme v návrhu věcného záměru NEZ neřešit
úpravy v oblasti zdanění plynu, které patří do jiného Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
zákona.
Odůvodnění:
V druhém odstavci je uveden text „Dílčími návrhy
vycházejícími
ze
současné
praxe
je požadavek na procesní zjednodušení (i s ohledem na
zahraniční účastníky trhu) automatického přidělování
potvrzení o nabytí plynu bez daně při udělení licence na
obchodní činnost, kdy často dochází k nepochopení od
zahraničních účastníků.“. Problematiku daně z plynu
neřeší energetický zákon v současné době, ale zákon o
stabilizaci veřejných rozpočtů z roku 2007.
Nepovažujeme za koncepční jednu dílčí část problematiky
zdanění
plynu
přesouvat
do energetického zákona a doporučuji tuto celou
problematiku ponechat v zákoně o stabilizaci veřejných
rozpočtů a pokud se považuje za vhodné v této oblasti
provádět
nějaké
úpravy,
tak je provést v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Zásadní připomínka
98. Připomínka ke kapitole 2.3, části F, bodu F.4 Akceptováno s úpravou
„omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu zákazníkovi při
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neoprávněném odběru plynu;“.

(str. 222)
Požadujeme upravit text následovně:

„omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu zákazníkovi
V sektoru plynárenství neexistují technické prostředky, kterými
při neoprávněném odběru plynu;“.
by bylo možné pouze částečně omezit dodávku plynu; lze pouze
Odůvodnění:
dodávky energie přerušit nebo ukončit, přičemž se vždy jedná o
Domníváme se, že i v případě plynu by měl mít úplné zamezení toku energie.
obchodník právo požadovat při NEO nejen ukončení
dodávek plynu, ale také jeho případné přerušení či Vyjádření k vypořádání:
omezení.
HK souhlasí s vypořádáním.
Zásadní připomínka
99.

Připomínka ke kapitole 2.3, části F, bodu F.4 Akceptováno
Text upraven
(str. 223)

Požadujeme upravit text následovně:
„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, kteří změnili dodavatele plynu operátorovi trhu a
provozovateli přepravní soustavy, pokud nelze tyto údaje
získat přímo z evidence OTE;“.
Odůvodnění:
Z návrhu textu není jasné, jaký význam má dovětek „kteří
změnili dodavatele plynu“, když všichni zákazníci jsou již
oprávněnými a nikdo již není chráněným zákazníkem.
Navíc vůči jakému okamžiku by se mělo vyhodnocovat,
zda zákazník změnil či nezměnil dodavatele?
Zásadní připomínka
Stránka 174 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

100. Připomínka ke kapitole 2.3, části F, bodu F.4

Akceptováno

(str. 223)
Požadujeme upravit text následovně:
„• vykonávat činnost dodavatele poslední instance,
pokud je mu uložena;
•
účtovat odděleně za dodávku plynu poslední
instance, pokud ji realizoval;“.
Odůvodnění:
Navrhujeme text zpřesnit, že se jedná u obchodníka jen o
případy, kdy je ustanoven dodavatelem poslední instance.
Zásadní připomínka
101. Připomínka ke kapitole 2.3, části F, bodu F.4 Akceptováno s úpravou
Text vypuštěn.
(str. 224)
Ve čtvrté odrážce od konce je uveden text „poskytnout
provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o Vyjádření k vypořádání:
zákazníkovi, jemuž dodává plyn na základě smlouvy o HK souhlasí s vypořádáním.
sdružených službách dodávky plynu;“. Požadujeme
vysvětlit, jaký je účel zavedení této povinnosti.
Odůvodnění:
Uvedená povinnost není na trhu s elektřinou zaváděna a
zde v plynárenství není jasný a zřejmý její účel.
Zásadní připomínka
102. Připomínka ke kapitole 2.3, části G, bodu G.4 Akceptováno
(str. 226)
Požadujeme text doplnit o ustanovení, která se na plynová
zařízení spojená s výrobou či prodejem ostatních plynů
plně vztahují.
Odůvodnění:
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V předposlední odrážce od konce je uveden text „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 prodejem ostatních plynů se plně vztahují ustanovení;“.
Z uvedeného textu v poslední větě není patrné, jaká
ustanovení se na plynová zařízení spojená s výrobou či
prodejem ostatních plynů plně vztahují.
Zásadní připomínka
103. Připomínka ke kapitole 2.4, části A (str. 227)
Akceptováno s úpravou
V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
Požadujeme vypustit pojem „uživatel“.
oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
„V teplárenství působí v současné době následující pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
subjekty:
Dále poznamenáváme, že pojmy v teplárenství se nevztahují a
 výrobce tepelné energie;
nejsou zavedené pouze v energetickém zákoně, ale jsou
 dodavatel tepelné energie
zavedeny také v další legislativě (zákon č. 406/2000 Sb. a zákon
č. 67/2013 Sb.) – v této další legislativě jsou zavedeny pojmy
 distributor tepelné energie;
uživatel a spotřebitel. Obdobně jsou používány tyto pojmy také
 odběratel tepelné energie,
v evropské legislativě.
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 zákazník a

Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.

 uživatel.“.
Odůvodnění:
Platný energetický zákon pojem uživatel nezná.
Zásadní připomínka
104. Připomínka ke kapitole 2.4, části A (str. 228)

Akceptováno s úpravou
Považujeme za vhodné neprovádět žádné výjimky z povinnosti
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
měřit dodávku tepelné energie, jelikož to evropská legislativa (v
„Dodavatel tepelné energie má dále povinnost dodávku ustanovení čl. 9a směrnice 2018/2002) neumožňuje.
tepelné energie měřit, vyhodnocovat a vyúčtovat
odběrateli tepelné energie. Zákon stanoví podmínky, za Vyjádření k vypořádání:
kterých se tyto činnosti vykonávají a další povinnosti HK souhlasí s vypořádáním.
spojené s dodávkou tepelné energie, jak na straně
dodavatele tepelné energie (držitele licence), tak na
straně odběratele tepelné energie. V souvislosti
s měřením je vhodné zvážit zavedení výjimky z povinnosti
měřit dodávku v případě velmi malých odběrů, kde to je
z technického hlediska problematické nebo je takové
měření ekonomicky neefektivní a pro tyto účely vymezit
náhradní metodu stanovení výše odběru.“.
Odůvodnění:
V některých případech může být s ohledem na velikost
technicky velmi problematické správně změřit velikost
odběru tepla, nebo náklady na instalované měřidlo jsou
neúměrné ve vztahu k fakturovanému objemu tepla.
Navrhuje se proto jednoznačně zakotvit možnost v těchto
specifických případech postupovat náhradním způsobem,
analogicky jakým je vymezen metodikou MPO
z 12. 12. 2001. Obdobný přístup je aplikován i v případě
elektroenergetiky, kdy odběry zařízení jako jsou požární
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hlásiče, sirény apod. jsou tak nízké, že instalace
elektroměrů v těchto případech nejsou ekonomicky
efektivní, resp. nezajistí změření odběru s potřebnou
třídou přesnosti. Zároveň se navrhuje úprava věty první
tak, aby dávala logický smysl.
Zásadní připomínka
105. Připomínka ke kapitole 2.4, části C (str. 230)
Akceptováno s úpravou
Souhlasíme s kompromisním návrhem, ale doporučujeme upravit
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
jeho formulaci do obecnější formy, a to do následujícího znění:
„Do ustanovení upravujících podmínky měření dodávek Do ustanovení upravujících podmínky měření dodávek tepelné
tepelné energie (§ 78) bude doplněna povinnost energie (§ 78) bude doplněna povinnost dálkového odečtu
dálkového odečtu měřicích zařízení, jako součást měřicích zařízení, jako součást transpozice směrnice
transpozice směrnice o energetické účinnosti. V rámci o energetické účinnosti. V rámci této transpozice je ke zvážení
této transpozice je ke zvážení omezení rozsahu instalací uplatnění výjimek v souladu se směrnicí.
těchto měřidel ve vazbě na určitý minimální odběr
tepla.“.
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.
Odůvodnění:
V rámci transpozice směrnice o energetické účinnosti je
žádoucí nalézt takové řešení, které umožní instalovat
dálkové odečty tepla tam, kde je to relevantní a
smysluplné. Požadavek na osazení veškerých odběrů (i
těch nejmenších u rodinných domů s odběrem v řádu 20
GJ/rok odečítaných 1x ročně) touto technologií vyvolá
enormní náklady na straně provozovatelů SZT, což
povede pouze k dalšímu snížení konkurenceschopnosti
dálkového vytápění. Doporučujeme proto zvážit zavedení
určitého limitu pro osazování odběrů tepla dálkovými
odečty (např. 2 500 GJ/rok).
Zásadní připomínka
106. Připomínka ke kapitole 2.4, části C (str. 230)

Akceptováno
Požadujeme ponechat lhůtu k vyjádření zákazníka od Doplněno str. 231.
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obdržení oznámení dodavatele o zamýšlené změně
teplonosné látky na 3 měsících.
„Předpokládaná doba lhůty k vyjádření je 3 až 6 měsíců
měsíce od obdržení oznámení dodavatele o zamýšlených
změnách. Pokud se odběratel nevyjádří, má se za to, že
v odběru tepelné energie nemá zájem pokračovat.“.
Odůvodnění:
Domníváme se, že lhůta 3 měsíců je vysoce nadstandardní
a dostatečná pro to, aby zákazník mohl učinit rozhodnutí,
zda zůstane připojen k dané soustavě. Stanovení lhůty 6
měsíců s ohledem na možnou realizaci změny teplonosné
látky zpravidla mimo topnou sezónu dostává do problémů
provozovatele soustavy zásobování teplem, který pak
nebude schopen změnu teplonosné látky naplánovat,
protože nebude mít jasné stanovisko části zákazníků.
Výsledkem bude růst nákladů a prodlužování rekonstrukcí
soustav zásobování teplem, což je v rozporu se zájmy
zákazníků k těmto soustavám připojeným.
Zásadní připomínka
107. Připomínka ke kapitole 2.4., části D (str. 231)
Požadujeme doplnit text v tomto smyslu:
„Cenová regulace:
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. V kontextu těchto změn
stávající model cenové regulace postupně ztrácí
opodstatnění, neboť dodavatelé často s ohledem na tyto

Akceptováno s úpravou
Do textu VZ doplněno:
„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
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vlivy nemohou promítnout odpovídající náklady a
přiměřený zisk do výsledné ceny tepla, aniž by ztratili
další významné zákazníky. Je tedy ke zvážení zachování
regulace jen v případech, kde je odběratel odkázán na
jediný zdroj tepla, a odstranění regulace tam, kde působí
konkurence. 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.“.

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.“
Vyjádření k vypořádání:
HK souhlasí s vypořádáním.

Odůvodnění:
Situace na trhu s teplem se oproti situaci před rokem
2000, kdy stávající energetický zákon vznikal, významně
změnila. Významně se rozšířila konkurence dálkového
vytápění v podobě různých alternativních zdrojů, ať se již
bavíme o tepelných čerpadlech, kogeneračních jednotkách
apod. Provozovatelé tepláren a soustav zásobování teplem
tak již čelí řadu let významné konkurenci a tlaku
odběratelů na cenu, resp. narůstajícímu počtu případů
odpojování odběratelů tepla od SZT. Stávající pravidla
regulace navíc omezují dodavatele tepla při tvorbě cen,
tedy dodavatel má jen omezené možnosti, jak si udržet
odběratele (zejména ty velké, klíčové pro zachování
SZT). Je proto velmi žádoucí přehodnotit pohled na sektor
zásobování teplem a odstranit nadbytečné bariéry a
restrikce tam, kde již velmi dobře působí trh a
konkurence. Samozřejmě v případech, kde by trh selhával,
je žádoucí z pohledu ochrany odběratelů zachovat
možnost cenové regulace.
Zásadní připomínka
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108. Připomínka ke kapitole 2.4., části D (str. 231)

Akceptováno s úpravou
V rámci přípravy nového energetického zákona budou použity
Požadujeme upravit text následovně:
oba pojmy s lomítkem, „uživatel/spotřebitel“ s tím, že finální
„Zahrnutí konečného uživatele spotřebitele do schématu pojem bude určen v rámci paragrafového znění zákona.
nového energetického trhu, konkrétně teplárenství, dává
možnost lepší kontroly způsobu rozúčtování nákladů na Vyjádření k vypořádání:
vytápění a společnou přípravu teplé vody, a tím i ochrany HK souhlasí s vypořádáním.
práv konečného uživatele spotřebitele.“.
Odůvodnění:
Pojem „konečný uživatel“ podle směrnice 2018/2002
zahrnuje vedle konečných zákazníků nakupujících
vytápění, chlazení či teplou užitkovou vodu pro vlastní
konečnou potřebu i uživatele jednotlivých budov nebo
jednotek budov s více bytovými jednotkami nebo
víceúčelových budov, pokud jsou tyto jednotky
zásobovány z ústředního zdroje a pokud uživatelé nemají
přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie.
Aby nedocházelo k nejasnostem ohledně transpozice
směrnice, považujeme za vhodnější v případě uživatelů
bytových jednotek, kteří nemají přímou nebo individuální
smlouvu s dodavatelem energie hovořit o konečných
spotřebitelích.

Český
telekomunikační
úřad

Zásadní připomínka
K části 1.1. bodu E:

Akceptováno
Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na
Úřad navrhuje doplnit mezi dotčené právní předpisy zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o
zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů změně některých souvisejících zákonů doplněn do seznamu
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických právních předpisů (str. 28).
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Odůvodnění:
Úřad upozorňuje, že mezi dotčenými právními předpisy
chybí zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení
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nákladů
na
zavádění
vysokorychlostních
sítí
elektronických komunikací a o změně některých
souvisejících zákonů. Tento zákon, resp. jím provedená
úprava právních vztahů se úzce dotýká právní úpravy
jiných síťových odvětví, zejména energetiky. Upravuje
přístup k infrastruktuře povinných osob, mezi které patří
mimo jiné právě provozovatelé a vlastníci fyzické
infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy,
přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny či rozvodu
tepelné energie. Uvedený zákon tak může být novou
právní úpravou dotčen a je nezbytné jej mezi dotčené
právní předpisy uvést a při přijímání nové právní úpravy
energetického zákona mít tyto souvislosti na paměti.
Zásadní připomínka
Akceptováno (doplněno do textu VZ)
K části 2.1. bodu C.3.:
Právní úprava nového energetického zákona v oblasti oprávnění
Úřad navrhuje upravit v novém energetickém zákoně, k cizím nemovitostem zohlední otázky spojené s ukládáním
resp. v návrhu budoucího věcného řešení v části vysokorychlostních sítí.
týkající se věcných břemen (služebností) rovněž
podmínky pro sdílení dotčené infrastruktury pro účely
zavádění sítí elektronických komunikací a s tím
související rozsah věcných břemen.
Odůvodnění:
Věcný záměr počítá s takovou úpravou věcných břemen v
oblasti energetiky, která umožní přiložit k existující
energetické soustavě i síť elektronických komunikací
sloužící výhradně k provozu této soustavy. Úřad považuje
za vhodné, aby byla v této souvislosti upravena též otázka
sdílení infrastruktury. Tyto otázky upravuje zákon č.
194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na
zavádění
vysokorychlostních
sítí
elektronických
komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.
Na základě tohoto zákona jsou provozovatelé veřejné
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komunikační sítě oprávněni požadovat přístup k fyzické
infrastruktuře a povinné osoby (mimo jiné provozovatelé
a vlastníci fyzické infrastruktury určené pro poskytování
služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo
elektřiny či rozvodu tepelné energie) jsou povinny jim za
stanovených podmínek takový přístup umožnit. Podle
názoru Úřadu je nutné, aby nový energetický zákon tuto
problematiku reflektoval a usnadnil následný vznik
věcného břemene nejen pro sítě elektronických
komunikací, které slouží výhradně k provozu energetické
soustavy, ale také pro veřejné komunikační sítě jiných
subjektů, podnikatelů
v oblasti elektronických
komunikací. Taková úprava by zásadně přispěla ke
zrychlení a zjednodušení zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a ke snížení nákladů na jejich
budování. Služebnosti v oblasti elektronických
komunikacích upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících
zákonů
(zákon
o
elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (§ 104).
Zákon o elektronických komunikacích, zákon č. 194/2017
Sb. i energetický zákon jsou v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu a podle názoru Úřadu je žádoucí, aby
tyto úpravy v tomto ohledu byly kompatibilní a aby v
komplexu usnadnily zavádění vysokorychlostních sítí a
snížily administrativní zátěž na straně podnikatelů i
dotčených vlastníků nemovitostí.
Zásadní připomínka
Obecně k materiálu:

Akceptováno

Úřad navrhuje v celém dokumentu aktualizovat
terminologii týkající se sítí elektronických komunikací.
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Odůvodnění:
Věcný záměr zákona na více místech používá výraz
„telekomunikační sít“. Tento výraz je odrazem
terminologie
platné
v době
vzniku
stávajícího
energetického zákona a vychází ze zákona č. 151/2000
Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, resp. ze zákona č. 110/1964
Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 151/2000 Sb. byl v roce 2005 nahrazen zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích). S tím došlo k opuštění
dosavadní terminologie a výraz „telekomunikace“ byl
nahrazen
výrazem
„elektronické
komunikace“,
„telekomunikační síť“ pak výrazem „síť elektronických
komunikací“, případně pak v konkrétních případech
„veřejná komunikační síť“. Úřad proto navrhuje
aktualizaci v této souvislosti používané terminologie tak,
aby tato odpovídala stávající terminologii zákona o
elektronických komunikacích.
Zásadní připomínka
Energetický
regulační úřad

Navrhujeme vypustit z návrhu věcného záměru NEZ
úvahy o rozšíření působnosti NEZ rovněž na konečné
uživatele tepelné energie v teplárenství a zavedení orgánu
pro kontrolu rozúčtování nákladů na tepelnou energii na
vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi
konečné spotřebitele/uživatele (jedná se zejména o str. 67,
73, 140, 230 a 233).

Vysvětleno
Cílem navrhované úpravy je zavedení institutu ověřování
správnosti rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na
společnou přípravu teplé vody pro uživatele bytových a
nebytových prostor, kterým je dodávána tepelné energie
prostřednictvím SZT.

Tento
koncept
je
v souladu
s cílem
zákazníka/spotřebitele/uživatele
v energetických
vyplývající
z
předpisů
EU.
Právní úprava v oblasti konečných uživatelů tepelné
Odůvodnění:
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energie je v současné době rozdělena mezi zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 67/2013 Sb. Podle zákona 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 pozdějších
předpisů, Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví
vyhláškou pravidla o rozúčtování nákladů na vytápění a
nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.
Uvedená problematika tak má tedy svoji právní úpravu,
jejímž gestorem je převážně Ministerstvo pro místní
rozvoj, což samo o sobě může představovat
problematickou realizaci státní moci v této oblasti bez
možnosti tuto legislativu minimálně na úrovni prováděcí
úpravy stanovit či ovlivnit. Dále by podle našeho názoru
dozor nad uvedeným představoval obrovský objem
podnětů a zatížení orgánu dozoru, přičemž není
zhodnoceno,
zda
by
přínos
pro
konečné
spotřebitele/uživatele byl tomu adekvátní a skutečný.
Podle našeho názoru do věcného záměru v tuto chvíli a
bez odpovídající diskuse nad dopady zvažovaných řešení
(která nadto nejsou ve věcném záměru blíže vymezena)
nepatří úvahy o zavedení příslušného orgánu pro kontrolu
rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a
nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné
spotřebitele/uživatele, a navrhujeme je z návrhu věcného
záměru vypustit (jedná se zejména o str. 67, 73, 140, 230
a 233). Energetický regulační úřad vnímá problematickou
situaci, kdy tato oblast právních vztahů není zřejmě zcela
optimálně legislativně uchopena a řešena a nebrání se do
budoucna diskusi na toto téma, nicméně nepovažujeme za
vhodné uvádět do věcného záměru úvahy tohoto typu.

K udržení a dalšímu rozvoji soustav zásobování tepelnou energií
je zcela nezbytné vyřešit důvěryhodnost předkládaných
rozúčtování
uživatelům/spotřebitelům
tak,
aby
uživatelé/spotřebitelé tepla měli a získali důvěru pro dodávku z
SZT a ve finanční platby, které za tuto dodávku hradí (a jejich
spravedlnost), a tím se eliminoval jeden z důležitých důvodů k
odpojování od SZT.
Konkrétní legislativní úprava by měla spočívat mimo jiné ve
stanovení gesce k provádění ověřování správnosti rozúčtování
pro příslušný kontrolní orgán v energetice.
Zároveň uvádíme, že jde o požadavek (myšleno ověřování
správnosti rozúčtování nákladů na tepelnou energií na vytápění a
TUV na jednotlivé uživatele/spotřebitele), který je požadován
legislativou EU. Jedná se o směrnici 2012/27/EU v čl. 13.

Navrhujeme zvážit doplnění do části „Kompetence, státní Vysvětleno
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dozor a správní trestání“ věcného záměru NEZ, že NEZ Jedná se o přílišný detail pro úroveň VZ NEZ, bude řešeno
nově výslovně stanoví začátek funkčního období členů v rámci přípravy paragrafového znění.
Rady ERÚ, a to k počátku kalendářního roku. Nad rámec
toho předpokládáme, že v otázkách konkrétního
legislativního textu upravujícího postavení Rady ERÚ
budeme případně moci podle okolností navrhnout další
konkrétní zpřesnění či úpravy plynoucí z praktických
poznatků a zkušeností, které budeme považovat za
potřebné a účelné k optimálnímu výkonu funkce Rady.
Odůvodnění:
V současnosti energetický zákon neupravuje datum, ke
kterému by měli být členové Rady jmenováni.
Členové Rady jsou standardně jmenováni k datu 1. srpna,
což vyplývá z historického ukončení funkčního období
poslední předsedkyně ERÚ Ing. Vitáskové a jmenování
prvních členů Rady.
Tento termín se však může jevit jako nevhodný z pohledu
činnosti ERÚ, neboť je takřka uprostřed regulovaného
roku a ERÚ v tomto období řeší svoji pravidelnou
klíčovou agendu, jedná se zejména o přípravu cenových
rozhodnutí (např. cenová rozhodnutí věcně usměrňující
cenu tepla a cenová rozhodnutí týkající se podporovaných
zdrojů energie musí být vydána do 30. září), zveřejnění
návrhu metodiky cenové regulace (vydávanou nejpozději
k 31. srpnu), ale i případná příprava prováděcích právních
předpisů v gesci ERÚ, která má nabýt účinnosti od 1.
ledna. Jedná se o výkon klíčových kompetencí Úřadu, kdy
výměnou člena Rady může dojít k přerušení kontinuity
práce Rady a ovlivnění její činnosti.
Z pohledu nového člena Rady pak tento člen nemá
dostatečný časový prostor, aby se seznámil s činností
Úřadu před samotným schvalováním cenových rozhodnutí
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nebo metodiky cenové regulace a mohl reálně zasáhnout
do jejich přípravy.
Z pohledu kontinuity činnosti Rady je tak proto na
zvážení a lze považovat za vhodnější, aby vláda
jmenovala nového člena Rady vždy k 1. lednu, tj. na
počátku regulovaného roku.
V návaznosti na úpravu, kterou se stanoví počátek výkonu
funkce člena Rady k 1. lednu, je vhodné ve věcném
návrhu NEZ vymezit, že v NEZ bude řešen v
přechodných ustanoveních nesoulad termínu zániku
funkce stávajících členů a případný nově stanovený
termín vzniku funkce člena Rady, a to tak, že funkční
období v dané době stávajících členů Rady bude o daný
rozdíl v řádu několika měsíců prodlouženo, aby byla
zajištěna plynulá návaznost. Jedná se o opatření stanovené
výhradně za účelem synchronizace stávajících funkčních
období s navrhovaným funkčním obdobím od 1. ledna.
Přechodné ustanovení pozbude použitelnosti, jakmile
dojde postupně k ukončení stávajících funkčních období
členů Rady.
Navrhujeme v části D.2.5., v oddílu „Parametry Akceptováno
regulačního vzorce“ odstranit nepřesnosti týkající se
parametrů regulačního vzorce a výnosů.
Odůvodnění:
Požadujeme v části D.2.5., v oddílu „Parametry
regulačního vzorce“ bez vypustit „Jak je uvedeno v části
1.5 bod 5 budou vydány tyto parametry regulačního
vzorce, resp. výnosy individuálním správním aktem.“
Tato věta nesprávně hovoří o „parametrech regulačního
vzorce“ a „výnosech“, když sama část 1.5 bod 5, jakož i
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část D.3. a D.4., v souvislosti s individuálním správním
aktem správně směřuje k oznamování „hodnot parametrů
regulačního vzorce“.
Navrhujeme v části J.3.4. „Další kompetence, pravomoci
a povinnosti ERÚ“ věcného záměru zakotvit možnost
ERÚ získávat od držitelů licence podklady nezbytné ke
sledování vývoje trhu a stavu hospodářské soutěže na trhu
s elektřinou a plynem.

Vysvětleno
Jedná se o přílišný detail pro úroveň VZ NEZ, bude řešeno
v rámci přípravy paragrafového znění při zpracování
informačních povinností.

Odůvodnění:
ERÚ v současnosti nemá oprávnění k systematickému
sběru dat o liberalizovaných segmentech energetických
trhů – výrobě a dodávce (a uskladňování plynu). Jedinou
aktuálně přístupnou cestou je využití § 15a současného
energetického zákona, který ale předpokládá vyžádání
podkladů a informací v konkrétních záležitostech (srov.
poskytování informací oproti předávání podkladů podle §
11/1/n). To se nejeví jako příliš praktické řešení pro
průběžné monitorování hospodářské soutěže, jak je
požadováno evropskými předpisy. Bez navrhované
korekce by nové požadavky kladené na regulátory
(sledování dynamických cen, flexibility, chytrého měření
a sítí, skladování energie nebo agregace) tento nedostatek
jen dále prohloubily.
ERÚ má v současnosti pouze omezené nástroje pro
sledování standardních ukazatelů stavu hospodářské
soutěže, jakými jsou např. koncentrace trhu, korelace
mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou, interní
switching a podíl neaktivních zákazníků. Jedná se přitom
o ukazatele, které jsou běžně využívány ostatními
evropskými regulátory (viz např. CEER 2017 Handbook
for National Energy Regulators: How to assess retail
market functioning) a ACER (viz ACER Market
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Monitoring Report).
Analogicky je možné poukázat na existenci výkazů
využívaných pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o
provozu soustav. Povinnost zveřejňovat tyto zprávy je
přitom ukotvena v ustanovení, které zároveň předpokládá
zveřejňování zprávy o výsledcích monitorovací činnosti.
Pro držitele licence nicméně neexistuje analogická
povinnost předkládat podklady nezbytné pro zpracování
monitorovací zprávy. Jedná se o zjevný nedostatek
systematiky
stávajícího
energetického
zákona
a navrhujeme proto tento nedostatek v NEZ napravit.
Návrh úpravy - V části J.3.4. „Další kompetence,
pravomoci a povinnosti ERÚ“ věcného záměru, v oddílu
„Monitoring“ odstavec 4 zní:
„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. Výslovně
bude také zakotvena povinnost všech držitelů licence
předkládat ERÚ podklady nezbytné ke sledování
vývoje trhu a stavu hospodářské soutěže na trhu s
elektřinou a plynem.“
V části B.4. „Povinnosti výrobce plynu připojeného k Akceptováno
plynárenské soustavě“ navrhujeme doplnit povinnost
provozovatele výrobny plynu předávat údaje uvedené v
tomto bodě také provozovateli těžebního plynovodu,
pokud je tato výrobna k těžebnímu plynovodu připojena.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že výrobnu plynu je možné připojit i k
těžebnímu plynovodu, měl by provozovatel výrobny mít
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povinnost předávat údaje uvedené v tomto bodě také
provozovateli těžebního plynovodu, který má smluvní
vztah s DSO, TSO, SSO.
Návrh úpravy - V části B.4. „Povinnosti výrobce plynu
připojeného k plynárenské soustavě“ bod 17 zní:
„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;“
Doporučujeme formulačně zpřesnit část 4.1. – „Dopady Akceptováno
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty,“ a to v části
dotýkající se ERÚ.
Odůvodnění:
Jedná se o formulační zpřesnění uvedené části věcného
záměru.
Věta druhá části 4.1. věcného záměru zní:
„Dále Nnávrh věcného záměru zákona bude mít
představuje rovněž dopad rozšíření kompetencí ERÚ
na rozpočet ERÚ, a to v souvislosti se zajištěním nových
kompetencí
(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 Bbude 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
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rozpočet byl neutrální.“
Úřad vlády –
Připomínky k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů Akceptováno
regulace (dále ZZ RIA):
ministryně
1. Doporučujeme kvantifikovat zvažované náklady
spravedlnosti a
(alespoň v odhadovaných řádech) a to zejména v případě
předsedkyně
Legislativní rady deklarované zvýšené administrativní zátěže.
vlády (KML)
2. Doporučujeme dodržovat strukturu ZZ RIA dle Akceptováno
Obecných zásad RIA. Do chybějící kapitoly „Stanovení
pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení“
doporučujeme zahrnout i vyhodnocení dopadů
navrhovaného řešení, které je nyní zařazeno v části 6
„Zhodnocení zvláštních dopadů a souladu s právními
normami“, přičemž není nutné uvádět zhodnocení souladu
návrhu zákona s ústavním pořádkem, které je obsaženo
v důvodové zprávě.
3. Doporučujeme stanovit konkrétní termín (lhůtu) Akceptováno
přezkumu účinnosti regulace a doplnit indikátory
přezkumu účinnosti regulace. Stanovení indikátorů je
důležité pro určení, jaký výsledek a jaké dílčí skutečnosti
cílového stavu budou považovány za úspěšné či
neúspěšné dosažení cíle právní úpravy.
Úřad vlády –
odbor
kompatibility

Po stránce formální:
Předkladatel jen částečně splnil formální náležitosti
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12.
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro
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zajišťování prací při plnění legislativních závazků
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii,
v platném znění.
Čl. 4 odst. 5 Legislativních pravidel vlády požaduje
jednoznačné vymezení předpisů EU, potažmo jejich
konkrétních ustanovení, která mají být ve věcném záměru
(resp. zákoně na jeho základě přijatém) implementována.
V aktuálně předloženém materiálu je toto nejasné, když
věcný záměr obsahuje na několika místech rozličné výčty
předpisů EU. Více viz také obecná věcná připomínka
níže.
Po stránce materiální:

Akceptováno

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:
Předloženým návrhem má dojít k implementaci, případně
k částečné implementaci, následujících předpisů 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
Stránka 192 (celkem 208)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTSK7F99)

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.

Zde je nutno uvést, že výše uvedené směrnice stanovují
členským státům transpoziční lhůtu k 31. 12. 2020
(směrnice 2019/944) a k 30. 6. 2021 (směrnice
2018/2001), což znamená, že k řádné transpozici
s nejvyšší pravděpodobností nedojde. Stejně tak
uváděná nařízení jsou již platná.
Zároveň by budoucím energetickým zákonem měla být
reimplementována masa předpisů, která je aktuálně
implementována v současném energetickém zákoně;
jedná se zejména o:
 směrnici 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.
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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,
 směrnici 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,
 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,
 směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva,
 směrnici 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,
 směrnici 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)
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2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o
zrušení nařízení (EU) č. 994/2010.
Předložený návrh se dále v širších souvislostech týká
mnoha pramenů práva EU, namátkou kupříkladu:
-

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

-

nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24.
července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn
pro přidělování kapacity a řízení přetížení,

-

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),

-

nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března
2017,
kterým
se
zavádí
kodex
sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro
zemní plyn,

-

nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23.
listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn
pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy
v elektroenergetice,

-

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
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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
návrhu věcného záměru zákona),

-

spotřebitelského acquis.

Relevantní je také formální upozornění Evropské komise
o porušení Smlouvy č. 2017/2152, jež se týká
nesprávného provedení dosavadních směrnic 2009/72/ES
(ta je k 31. 12. 2020 rušena a nahrazována směrnicí
2019/944) a 2009/73/ES.
Připomínky a případné návrhy změn:
Obecně:

Akceptováno
(Na str. 30 doplněn seznam dotčených právních předpisů EU –
podkapitola E.3.)

Přezkum z hlediska kompatibility s právem EU může být
ve fázi návrhu věcného záměru pouze namátkový a
rámcový, neboť obsah věcného záměru zákona je obecný
a navíc – přes ujištění předkladatele, že se budoucí nový
zákon bude pohybovat v rámci vymezeném směrnicemi či
nařízeními EU – není příliš jasné, jak bude přesně co
nastaveno a do jaké míry bude mít ten který institut
implementační charakter. Posouzení tudíž bude možné
zevrubně provést až při předložení samotného návrhu
zákona včetně příslušné rozdílové tabulky a srovnávacích
tabulek, ze kterých bude zřejmé, jaké předpisy EU a
v jakém rozsahu jsou zákonem zapracovávány.
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V obecné rovině ve fázi věcného záměru zákona ale
přesto konstatujeme, že z předkládaného věcného záměru
není jednoznačně seznatelné, které předpisy práva EU
mají být v návrhu energetického zákona zapracovány,
případně v jaké míře v něm mají být zohledněny.
Částečně je možné zřejmě vycházet z podkapitoly 1.4,
tam jsou ale uvedeny pouze směrnice a nařízení z roku
2018-2019, což se nezdá být výčet úplný. Vztah
zvažovaného zákona k právu EU je pak uveden mj. i
v podkapitole 3.2 věcného záměru zákona – zde ale opět
figurují pouze nové směrnice a nařízení, a navíc se zde
objevuje i nařízení 2018/844 či nařízení 2019/942, která
zase nejsou uvedena v podkapitole 1.4.
Nadto je třeba upozornit, že již stávající energetický
zákon je implementačním předpisem k řadě předpisů EU,
jež bude nutné v zájmu zachování dosažené míry
implementace do nového energetického zákona taktéž
převést. Rovněž hned v úvodu na straně 13-14 věcného
záměru zákona zmiňuje předkladatel nařízení ve formě
síťových kodexů a rámcových pokynů.
Základní výchozí informace jsou tudíž matoucí. Je
potřeba postavit najisto, co z nových i starších předpisů
EU bude skutečně budoucím energetickým zákonem
implementováno, a to které předpisy EU zde budou
implementovány převážně, a které pouze částečně, resp.
které se budou návrhu dotýkat pouze rámcově v širších
souvislostech. Zejména není možné opomenout to, že
nový energetický zákon nesmí snížit již dosaženou míru
implementace, tudíž je potřeba se zabývat i staršími, do
dnešního energetického zákona implementovanými
směrnicemi a nařízeními, která jsou stále platná.
Zásadní připomínka
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K transpozičním lhůtám:
U části směrnic tzv. zimního balíčku, které mají být
v novém energetickém zákoně transponovány, již uběhla
lhůta pro transpozici. U zbývajících je tato lhůta
stanovena ke konci tohoto roku, případně k 30. 6. 2021.
Na tuto skutečnost byl předkladatel odborem
kompatibility také několikrát upozorňován. Již nyní je
zřejmé, že k zajištění řádné transpozice směrnic zimního
balíčku nedojde.
Vztah návrhu ke spotřebitelskému právu:
Akceptováno
Věcný záměr i závěrečná zpráva RIA zmiňují, že má dojít
k úpravě a zlepšení postavení zákazníka – spotřebitele.
Vzhledem k tomu, že spotřebitelské právo je poměrně
komplexně řešeno na úrovni práva EU, přičemž
v některých případech jde o směrnice s plnou
harmonizací, požadujeme doplnit věcný záměr také o
vyjasnění vztahu věcným záměrem předvídané právní
úpravy k úpravě práva EU ve věci ochrany spotřebitele.
Zásadní připomínka
K definici zákazníka v domácnosti (str. 76):
Akceptováno
Oproti čl. 2 odst. 4 směrnice 2019/944 je definice
zákazníka v domácnosti ve věcném záměru doplněna o
specifikaci soustavy, ke které je odběrné místo připojeno
(„jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě
s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně“). Směrnice
s takovým omezením ale v definici zákazníka v
domácnosti nepočítá. Nutno vyjasnit.
Zásadní připomínka
K definici zranitelného zákazníka (str. 81):
Akceptováno s úpravou
Definice zranitelného zákazníka má být transpozicí Česká právní úprava obsahuje mnoho nástrojů, jak pomoci lidem
směrnice 2019/944. Čl. 28 směrnice 2019/944 ponechává v tíživých situacích. Nelze zaměňovat pojmy energetická
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definici zranitelného zákazníka na členských státech s tím,
že obsahuje možná kritéria pro jeho definování. Ve
věcném záměru postrádáme vysvětlení, z jakého důvodu
byla pro definici zranitelného zákazníka zvolena na str. 81
uváděná kritéria (závislost životních funkcí nebo
invalidita a současné prohlášení provozovateli distribuční
soustavy), která se směrnicovými požadavky nejsou
rozporná, nicméně jsou podstatně užší. Předpokládáme
také, že definice zranitelného zákazníka a ochrany jeho
práv bude blíže vymezena v paragrafovém znění zákona,
stejně tak jako zákaz odpojení těchto zákazníků v
kritických obdobích, jenž z čl. 28 směrnice 2019/944 také
vyplývá.
Zásadní připomínka
K podkapitole 2.3., bodu E.3. (str. 218):

chudoba a zranitelný zákazník. Energetická chudoba je řešena
v rámci sociální politiky státu. Náměty jsou brány v úvahu a
přesná definice zranitelného zákazníka bude zpracována v rámci
přípravy paragrafového znění. Extenzivní přístup ke kategorii
zranitelného zákazníka by nicméně znamenal značnou socializaci
nákladů pro ostatní zákazníky.
Vyjádření k vypořádání:
ÚVČR - KOM souhlasí s vypořádáním.

Akceptováno

První odstavec pojednává o unbundlingu podle směrnice
2009/72/ES, ačkoli se má jednat o směrnici 2009/73/ES,
jak ostatně naznačuje zbývající text za číselným
označením směrnice.
K RIA, kapitole 2.7, str. 43:
Akceptováno
Druhý odstavec na stránce 43, kterým se popisují výhody
dané varianty, odkazuje na splnění požadavků tzv.
zimního
balíčku.
Nicméně
požadavek
na
přezkoumatelnost aktů cenové regulace vyplývá již ze
starších směrnic v oblasti energetiky (srov. čl. 37 odst. 12
směrnice 2009/72/ES a čl. 41 odst. 12 směrnice
2009/73/ES), viz také řízení vedené Evropskou komisí
pod č. 2017/2152. Toto by mělo být v textu závěrečné
zprávy uvedeno na pravou míru.
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Závěr:

Jihočeský kraj

Jihomoravský
kraj

Olomoucký kraj

Návrh věcného záměru zákona hodnotíme do
vyjasnění výše uvedených připomínek v obecné rovině
jako s právem EU částečně slučitelný.
str. 175 a násl., bod E.4., povinnosti provozovatele
distribuční soustavy: doporučujeme doplnit o povinnost
umožnit pro zákazníka přenos el. energie z odběrného
místa s výrobnou (FVE nebo KVET) do odběrného místa
téhož zákazníka (pouze s odběrem) na jiné adrese
v zastavitelném území téže obce.
V části „B Zákazník“, kap. „B3.3 Další instituty
související s právy zákazníka“, část Vyúčtování –
zavést, kromě rozdělení vyúčtování podle rozsahu, také
jednotnou formu dokladu pro přehlednost a
zpracovatelnost, jak v listinné podobě, tak v digitální
podobě pro automatické načítání dat do ekonomických
systému či systémů hospodaření energií.
Kapitola 2. Návrhy věcných řešení, podkapitola 2.1.
Společná část pro sektor energetiky, část B.4.2.
Ochrana zákazníka, str. 79, odrážka zvláštní ochrana
zákazníka v domácnosti:

Akceptováno s úpravou
Doplněno na str. 152 „nebo mezi odběrnými místy jednoho
aktivního zákazníka“

Vysvětleno
Jedná se o přílišný detail pro úroveň VZ NEZ, bude řešeno
v rámci přípravy paragrafového znění.

Vysvětleno
Jedná se o přílišný detail pro úroveň VZ NEZ, bude řešeno
v rámci přípravy paragrafového znění.

Doporučujeme doplnit text o novou pododrážku ve znění:
„bezplatné zaslání kopie smlouvy v elektronické podobě
dodavatelem na základě žádosti zákazníka (např. při
ztrátě originálu, nevrácení smlouvy poskytnuté
zprostředkovateli
nebo
potencionálnímu
novému
dodavateli atd.)“.
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Pardubický kraj

Ministerstvo
zdravotnictví

K části 2.2. E.4.

Akceptováno s úpravou
Doplněno na str. 152 „nebo mezi odběrnými místy jednoho
Navrhujeme doplnění materiálu o povinnost distributora aktivního zákazníka“
umožnit pro zákazníka přenos elektrické energie z
odběrného místa (OM) s výrobnou (FVE, KVET) do OM
s odběrem na jiné adrese v rámci definovaného regionu.
K systematice textu věcného záměru zákona
Vzato na vědomí
Značně komplikovaná je orientace v textu věcného
záměru zákona, což je patrné např. na kapitole B.4.2
Ochrana zákazníka
Poněkud nepochopitelně je koncipována tato kapitola, a to
systematicky i věcně:
-

podnázev kapitoly je „Obecná ochrana zákazníka“,
avšak jeho dva pododstavce se nazývají „zvláštní
ochrana zákazníka v domácnosti“ nebo „zvláštní
ochrana zákazníka – fyzické osoby podnikatele
s roční spotřebou plynu do 630 MWh či
odebírajícího elektřinu ze sítí nízkého napětí“.

-

Odrážky pod jednotlivými názvy pododstavců jsou
ve skutečnosti spíše hesla psaná v různých tvarech,
která nenavazují na návětí a někdy není jasné, co
se tím má vůbec na mysli, jako např. „jednoduchá
a volná
realizace
rozhodnutí
neprodloužit
smlouvu“ nebo „jednoduchá a volná realizace
rozhodnutí neprolongovat smlouvu“. Podivně
znějící jsou i slova „časové omezení smluv na
dobu určitou“. Smlouvy na dobu určitou jsou vždy
časově omezené.
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-

Není jasné, k čemu se pojí poslední tři odrážky
této kapitoly, které se zcela vymykají členění
pododstavců. Pokud je to něco, co se pojí obecně
se zákazníkem, tak by tato hesla měla být zařazena
do prvního pododstavce.

-

Poněkud zavádějící jsou pojmy „ochrana v těchto
oblastech“ (první odrážka kapitoly B.4.2), pod
což je např. podřazeno „právo na sdělení data
ukončení smlouvy“, což nepředstavuje ani
ochranu, ale ani oblast, ale konkrétní právo. Není
ani jasné, v čem spočívá zvláštnost ochrany
představující „časové omezení smluv na dobu
určitou“, pod druhou a třetí (tmavou odrážkou).
Zároveň to vzbuzuje otázku, zda jiní zákazníci
nebudou mít takovou možnost, uzavřít tedy
smlouvu na dobu určitou.

-

Výstižně nepůsobí např. ani název kapitoly B.4.3
„Další instituty související s právy zákazníka“. Jde
spíše o rámcově vymezené oblasti s dopadem na
zákazníka.

Není také jasné dělení kapitol na „Popis
současného stavu“ a kapitol „Vyhodnocení
současného stavu“ (B.1., B.2, C.1, C.2 a dal.),
přičemž kapitola „Popis současného stavu“
současný stav nepopisuje, ale věnuje se pouze
definici pojmů a právům a povinnostem zákazníků
(B.1.)
Věcný záměr zákona by měl být strukturován podle čl. 4
LPV.
-
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Text je z výše uvedených důvodů značně nesrozumitelný,
nepřehledný a obtížně pochopitelný.
Připomínky jsou doporučující.
Úřad pro
ochranu
hospodářské
soutěže

Vysvětleno
podnikatelským Ostrovní systémy nejsou připojeny k elektrizační soustavě, a
proto nemůžou tuto soustavu jakkoliv ovlivňovat a nepodléhají
ani cenové regulaci.
V uvedeném bodě Věcného záměru (dále jen „Záměr“) je
uvedeno, že provozování ostrovního systému galvanicky
a trvale odpojeného od elektrizační soustavy nebude
předmětem nového energetického zákona (dále jen
„NEZ“) a právní vztahy při provozování těchto zařízení
a provoz přímého vedení budou podléhat obecné
soukromoprávní úpravě. Dále je doplněno, že na úrovni
NEZ budou tyto instituty zakotveny a uvedena základní
pravidla v rozsahu požadovaném příslušnou Směrnicí.
K bodu A.3.2 Výkon činností
a nepodnikatelským způsobem

V Záměru není nijak odůvodněno, proč by zmíněné
ostrovní systémy neměly být předmětem NEZ. Obecná
soukromoprávní úprava pro právní vztahy při provozování
těchto zařízení a provoz přímého vedení nemusí být
dostatečná. Nelze vyloučit, že nedojde ke sporu mezi
subjekty a absence působnosti NEZ v této oblasti může
komplikovat řešení těchto sporů. Je pak otázkou, zda by
případné spory rozhodoval toliko sektorový regulátor –
ERÚ – či nikoliv. Zakotvení působnosti NEZ v této
oblasti by mohlo omezit rizika plynoucí z nejasnosti
regulace. Lze tedy doporučit, aby bylo blíže odůvodněno,
proč provozování ostrovního systému galvanicky a trvale
odpojeného od elektrizační soustavy nemá být předmětem
NEZ a analyzována případná rizika nedostatečné
regulace.
K bodu 1.5.4 Zapojení nových subjektů a činností do

Vzato na vědomí
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trhu s elektřinou
Záměr přináší do NEZ institut aktivního zákazníka, díky
kterému by mělo dojít k většímu zapojení zákazníků do
trhu s elektřinou. Dále se objevuje nový subjekt v podobě
energetického společenství, zavádí se nové činnosti do
trhu s elektřinou v podobě agregace prostřednictvím
agregátora, ukládání energie a poskytování flexibility.
V návrhu nového energetického zákona by měla být pro
nové subjekty a nové činnosti zakotvena jejich definice,
aby bylo nesporné, o které subjekty nebo činnosti se
jedná. Rovněž by mělo být nesporné, jaká práva a
povinnosti tyto nové subjekty budou mít. Nelze při tvorbě
NEZ opomenout, aby postavení nových subjektů nebylo
upraveno diskriminačně ve srovnání se stávajícími
subjekty na trhu a nebyla tak vytvořena na trhu nerovnost,
která by představovala riziko negativního dopad na
hospodářskou soutěž. Rovněž tak je třeba, aby nové
subjekty a činnosti byly adekvátně zasazeny do
regulačního rámce a byl zohledněn dopad na
hospodářskou soutěž.
K bodu 2.E Energetická společenství
Vzato na vědomí
V uvedené části Záměru je popsána navrhovaná právní
úprava vztahující se k občanským energetickým
společenstvím.
Z navrhované právní úpravy vyplývá, že energetická
společenství bude vždy soutěžitelem ve smyslu zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“), a to bez ohledu
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na to, kdo je členem energetického společenství, tedy ať
se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Právní forma
energetického společenství nebude hrát žádnou roli.
Energetická společenství totiž naplňují definici soutěžitele
ve smyslu §2 (1) ZOHS, neboť budou vykonávat svou
činnost na trhu a tím se účastní hospodářské soutěže.
Energetická společenství tedy musí zohlednit, aby svou
činností nenarušovala, neomezovala či nevylučovala
hospodářskou soutěž, což by se mělo odrazit v legislativní
úpravě NEZ. Práva a povinnosti energetických
společenství by tedy měly být stanoveny tak, aby byla
eliminována rizika negativního dopadu na hospodářskou
soutěž.
Připomínka k bodu 2.2.G Agregace
Vzato na vědomí
V uvedené části Záměru je popsána navrhovaná právní
úprava vztahující se k činnosti agregace a agregátorů.
Z navrhované právní úpravy vyplývá, že agregátoři bodu
soutěžitelem ve smyslu ZOHS. Agregátoři naplňují
definici soutěžitele ve smyslu §2 (1) ZOHS, neboť budou
vykonávat svou činnost na trhu a tím se účastní
hospodářské soutěže. Agregátoři tedy musí zohlednit, aby
svou činností nenarušovali, neomezovali či nevylučovali
hospodářskou soutěž, což by se mělo odrazit v legislativní
úpravě NEZ. Práva a povinnosti agregátorů by tedy měly
být stanoveny tak, aby byla eliminována rizika
negativního dopadu činnosti agregace a agregátorů na
hospodářskou soutěž.
Připomínka k bodu B.3.1 Právní úprava zákazníka
v energetice

Vzato na vědomí
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V uvedeném bodě je definován tzv. Aktivní zákazník. Má
se jednat o takového zákazníka, který bude vystupovat
jako aktivní zákazník, tedy bude aktivně participovat na
trhu s elektřinou. Aktivní zákazník bude oprávněn působit
ve skupině takto společně jednajících zákazníků.
Z uvedeného vyplývá, aktivní zákazníci naplňují definici
soutěžitele ve smyslu §2 (1) ZOHS, neboť budou
vykonávat svou činnost na trhu a tím se účastní
hospodářské soutěže. Aktivní zákazníci tedy musí
zohlednit, aby svou činností nenarušovali, neomezovali či
nevylučovali hospodářskou soutěž, což by se mělo odrazit
v legislativní úpravě NEZ. Práva a povinnosti aktivních
zákazníků by tedy měly být stanoveny tak, aby byla
eliminována rizika negativního dopadu jejich činnosti na
hospodářskou soutěž.
Oblast veřejné podpory
Vzato na vědomí
Předkládací zpráva k věcnému záměru NEZ uvádí, že
nová právní úprava zavede do českého právního řádu
nové instituty, jako je mj. institut aktivního zákazníka,
nový subjekt v podobě energetického společenství, nové
činnosti do trhu s elektřinou v podobě agregace, ukládání
energie a poskytování flexibility. Tyto instituty souvisí s
transpozicí příslušných směrnic EU. V této souvislosti je
na místě z pohledu pravidel pro veřejnou podporu
upozornit, že v tom rozsahu, v jakém bude v rámci výše
uvedených institutů poskytována případná veřejná
podpora, bude nutné její poskytování uvést do souladu s
příslušnými předpisy EU. Především se jedná o Pokyny
pro státní podporu v oblasti životního prostředí a
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energetiky na období od roku 2022 (dále jen „Pokyny
EEAG“), jejichž přijetí se předpokládá v průběhu roku
2021, a které budou s velkou pravděpodobností upravovat
i tyto a další instituty z pohledu veřejné podpory. Rovněž
v materiálu avizovaný kapacitní mechanismus musí být
předem oznámený a schválený Evropskou komisí.
Doporučuji tedy v průběhu příštího roku aktivně
spolupracovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
při konzultacích k přípravě nových Pokynů EEAG i při
přípravě příslušné české legislativy v této oblasti.
Ministerstvo
práce a
sociálních věcí

Upozorňujeme, že definice zranitelného zákazníka je
příliš úzká a vnitřně rozporná a je ji třeba precizovat při
zpracování návrhu paragrafovaného znění nového zákona.
Podle našeho názoru omezení na III stupeň bezmocnosti
pokrývá pouze malou část potencionálně zranitelných
osob.
Omezení ochrany zranitelného zákazníka pouze na
vytápění je opět příliš úzké. Ze záměru například
nevyplývá, zda zranitelnému zákazníkovi je možné
odpojit elektrickou energii na svícení.

Akceptováno s úpravou
Česká právní úprava obsahuje mnoho nástrojů, jak pomoci lidem
v tíživých situacích. Nelze zaměňovat pojmy energetická
chudoba a zranitelný zákazník. Energetická chudoba je řešena
v rámci sociální politiky státu. Náměty jsou brány v úvahu a
přesná definice zranitelného zákazníka bude zpracována v rámci
přípravy paragrafového znění. Extenzivní přístup ke kategorii
zranitelného zákazníka by nicméně znamenal značnou socializaci
nákladů pro ostatní zákazníky.

Akceptováno s úpravou
Česká právní úprava obsahuje mnoho nástrojů, jak pomoci lidem
v tíživých situacích. Nelze zaměňovat pojmy energetická
chudoba a zranitelný zákazník. Energetická chudoba je řešena
v rámci sociální politiky státu. Náměty jsou brány v úvahu a
přesná definice zranitelného zákazníka bude zpracována v rámci
Rozšíření ochrany nad rámec vytápění směrem k dalším
přípravy paragrafového znění. Extenzivní přístup ke kategorii
chráněným situacím, např. ochrana pro případ svícení,
zranitelného zákazníka by nicméně znamenal značnou socializaci
nebo přípravu teplé vody.
nákladů pro ostatní zákazníky.
Při přípravě návrhu paragrafovaného znění dále
požadujeme rozšíření definice zranitelného zákazníka, tak
aby brala v úvahu i příjmovou chudobu, včetně jeho
náležité ochrany.
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V Praze 26. září 2020
Vypracoval:
Ing. Leona Mrázková
Ing. Hana Konrádová, MBA
Podpis:
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