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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne   2022, 

kterým 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, a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ 

Změna energetického zákona 

Čl. I 

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 zákona č. 151/2002 Sb., 

zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 

90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona 

č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., 

zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 

Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 

176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb. a zákona č. …/2022 Sb., se 

mění takto: 

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která 

znějí: 
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„f) energií elektřina, plyn a tepelná energie, 

g) sdílením energie poskytování energie z jiného právního důvodu, než je prodej.“. 

2. V § 2 odst. 2 písm. b) bodu 9 se za slova „zemní plyn,“ vkládají slova „vodík a jejich 

směsi,“. 

3. V § 2 odst. 2 písm. b) bodu 30 se slova „se zabezpečením spolehlivého a bezpečného 

provozu plynárenské soustavy“ zrušují. 

4. V § 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují body 36 a 37, které znějí: 

„36. novým provozním objemem první rezervace skladovací kapacity s provozním objemem 

části nebo celého zásobníku plynu určeným v m
3
 nebo v energetických jednotkách a 

uvedeným do užívání po 1. lednu 2010, 

37. službou zajišťování bezpečnosti dodávek uskladňováním plynu zajišťování spolehlivého a 

bezpečného provozu plynárenské soustavy provozováním zásobníku plynu přímo připojeného 

do přepravní soustavy, s výjimkou zásobníku plynu, u kterého je nejméně 80 % jeho 

technicky dostupné kapacity rezervováno jako nový provozní objem nebo zásobníku plynu, 

který není připojen výhradně do plynárenské soustavy České republiky,“. 

5. V § 3 odstavec 3 zní: 

„(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za 

podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým 

regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobně elektřiny 

aktivního zákazníka nebo ve výrobně elektřiny užívané v rámci energetického společenství s 

instalovaným výkonem nad 50 kW, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou 

soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobně 

elektřiny aktivního zákazníka s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, pokud je ve stejném 

odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.“. 

6. V § 17 odst. 12 se věta druhá nahrazuje větami „Energetický regulační úřad může při 

regulaci ceny související služby v elektroenergetice nebo při regulaci ceny související 

služby v plynárenství zohlednit využití distribuční soustavy při sdílení elektřiny nebo při 

sdílení plynu. Energetický regulační úřad může rozhodnout o tom, že cenu za službu 

zajišťování bezpečnosti dodávek uskladňováním plynu nestanoví, pokud na trhu se 

službou uskladňování plynu dojde k takovým změnám, pro které pominou důvody pro 

regulaci ceny této služby.“. 

7. V § 19a odst. 1 větě první se slova „přímo připojených do přepravní soustavy“ nahrazují 

slovy „poskytujících službu zajišťování bezpečnosti dodávek uskladňováním plynu“ a na 

konci odstavce se doplňuje věta „Cena služby zajišťování bezpečnosti dodávek 
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uskladňováním plynu se stanoví s přihlédnutím k výnosům z uzavřených smluv o 

uskladňování plynu.“. 

8. V § 19a odst. 3 se slova „a cena služby uskladňování plynu v zásobnících plynu přímo 

připojených do přepravní soustavy“ zrušují a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „a cenu 

služby zajišťování bezpečnosti dodávek uskladňováním plynu“. 

9. V § 19a odst. 9 větě první se za slova „distribuční soustavy,“ vkládají slova 

„provozovatele zásobníku plynu,“. 

10. V § 19c odst. 1 se za slova „distribuční soustavy“ vkládají slova „, Elektroenergetické 

datové centrum“. 

11. V § 20a odst. 4 písmeno i) zní: 

„i) zajišťovat a poskytovat účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečné hodnoty 

dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu a další nezbytné informace související s vyúčtováním 

dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu, včetně informací nezbytných pro zpracování 

vyúčtování pro předávací a odběrná místa zapojená do sdílení elektřiny, a s právem zákazníka 

na změnu dodavatele,“. 

12. Za § 20a se vkládají nové § 20b až 20g, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 20b 

Energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje 

(1) Energetickým společenstvím se rozumí právnická osoba 

a) která je založena na dobrovolné a otevřené účasti a je účinně kontrolována členy nebo 

podílníky (dále jen „členy“), kterými jsou fyzické osoby, malé podniky, územní samosprávné 

celky nebo právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky, 

b) jejíž hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo 

sociální přínosy svým členům nebo územím, kde provozuje svou činnost a 

c) která elektřinu vyrábí, spotřebovává, sdílí, prodává nebo poskytuje svým členům další 

energetické služby. 

 (2) Společenstvím pro obnovitelné zdroje se rozumí právnická osoba 

a) která je založena na dobrovolné a otevřené účasti, je účinně kontrolována členy, kteří se 

nacházejí v blízkosti projektů energie z obnovitelných zdrojů užívaných touto právnickou 

osobou nebo některým z jejích členů, 

b) jejíž členy jsou fyzické osoby, malé a střední podniky, územní samosprávné celky nebo 

právnické osoby zřizované nebo ovládané územními samosprávnými celky, 
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c) jejíž hlavním účelem není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo 

sociální přínosy svým členům nebo územím, kde provozuje svou činnost a 

d) která energii z obnovitelných zdrojů vyrábí, spotřebovává, sdílí, prodává nebo poskytuje 

svým členům další energetické služby. 

 (3) Účinnou kontrolou se rozumí možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost 

energetického společenství na základě dispozice s nejméně takovým počtem hlasovacích práv, 

která jsou pro zvolenou právní formu energetického společenství nutná pro přijetí rozhodnutí 

kvalifikovanou většinou. Členem v blízkosti projektu se rozumí člen, jehož bydliště nebo 

skutečné sídlo se nachází na území kraje nebo krajů, kde jsou umístěny výrobny nebo jiná 

zařízení nezbytná k činnosti společenství pro obnovitelné zdroje. 

 (4) Jestliže podle jiného právního předpisu, zakladatelské listiny nebo stanov může 

rozdělit energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje mezi členy nejvýše 

33 % disponibilního zisku, pro účely tohoto zákona se činnosti podle odstavce 1 písm. c) nebo 

odstavce 2 písm. d) nepovažují za prováděné za účelem dosažení zisku. 

 (5) Za energetické společenství se považuje i společenství pro obnovitelné zdroje, 

jestliže tento zákon nestanoví jinak. 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2001 

§ 20c 

Evidence a vydávání osvědčení 

(1) Energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje prokazuje 

splnění podmínek podle § 20b odst. 1 nebo 2 (dále jen „zákonné podmínky“) v právních 

vztazích osvědčením. Osvědčení vydává a ruší Energetický regulační úřad. 

(2) Energetický regulační úřad vydá osvědčení do 30 dnů na základě písemné žádosti 

osoby, která prokáže splnění zákonných podmínek. Jestliže žadatel nesplní podmínky pro 

vydání osvědčení, Energetický regulační úřad rozhodnutím žádost o vydání osvědčení 

zamítne. 

(3) Osvědčení podle odstavce 1 obsahuje tyto náležitosti 

a) označení Energetického regulačního úřadu, 

b) název nebo obchodní jméno energetického společenství nebo společenství pro obnovitelné 

zdroje, 
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c) adresu sídla a identifikační číslo energetického společenství nebo společenství pro 

obnovitelné zdroje, 

d) jedinečný číselný identifikační kód společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje, 

e) prohlášení o tom, že žadatel je energetickým společenstvím nebo společenstvím pro 

obnovitelné zdroje podle tohoto zákona, 

f) datum vydání osvědčení, 

g) podpis s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby a otisk úředního razítka. 

(4) Jestliže přestane energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje 

splňovat některou ze zákonných podmínek, je povinné to neprodleně oznámit Energetickému 

regulačnímu úřadu. 

(5) Jestliže Energetický regulační úřad, že energetické společenství nebo společenství 

pro obnovitelné zdroje přestala splňovat některou ze zákonných podmínek nebo vykonávají 

činnost v rozporu s účelem, pro který jsou založeny, vyzve energetické společenství nebo 

společenství pro obnovitelné zdroje k provedení nápravy a určí jim k tomu přiměřenou lhůtu. 

(6) Energetický regulační úřad zruší osvědčení, jestliže zjistí, že 

a) energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje po vydání osvědčení 

přestala splňovat některou ze zákonných podmínek nebo vykonávají činnost v rozporu s 

účelem, pro který byly založeny, a ve lhůtě určené Energetickým regulačním úřadem 

neprovedly nápravu, nebo 

b) osvědčení je vydáno na základě nepravdivých údajů. 

(7) Energetický regulační úřad vede evidenci vydaných osvědčení energetických 

společenství a společenství pro obnovitelné zdroje. Energetický regulační úřad zveřejňuje 

seznam energetických společenství a společenství pro obnovitelné zdroje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2001 

§ 20d 

Práva a povinnosti energetického společenství 

(1) Energetické společenství je oprávněno 

a) odebírat elektřinu ve svém odběrném místě, 

b) vyrábět elektřinu, 
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c) sdílet elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny užívaných v rámci energetického 

společenství svým členům do jejich odběrných míst. 

 (2) Při odběru elektřiny se na energetické společenství vztahují také práva a povinnosti 

zákazníka podle tohoto zákona, včetně práv na ochranu spotřebitele. 

 (3) Jestliže energetické společenství vyrábí elektřinu bez udělené licence podle § 3 

odst. 3, vztahují se na něj také práva výrobce elektřiny podle § 23 odst. 1 písm. a) až c), e) a f) 

a povinnosti výrobce elektřiny podle § 23 odst. 3 písm. a) až c), e) až j), m) až o), r). 

 (4) Za účelem sdílení elektřiny je energetické společenství povinné zaregistrovat se a 

oznámit provozovateli distribuční soustavy své odběrné a předávací místo a odběrná a 

předávací místa svých členů. Pří sdílení elektřiny má energetické společenství právo využívat 

přenosovou nebo distribuční soustavu. 

 (5) V případě sdílení elektřiny se rozumí skutečnými hodnotami dodávek a odběrů v 

předávacích místech hodnoty zohledňující alokované množství elektřiny při sdílení elektřiny. 

Skutečné hodnoty podle věty první si účastníci trhu předávají pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek silové elektřiny. 

 (6) V případě sdílení elektřiny se rozumí celkové množství dodané elektřiny 

dodavatelem elektřiny množství elektřiny zohledňující alokované množství elektřiny při 

sdílení elektřiny. Dodavatel elektřiny je povinen vyúčtovávat dodávku silové elektřiny za 

celkové množství dodané elektřiny podle věty první, které je zdanitelným plněním a základem 

daně. 

 (7) Energetické společenství a jeho členové mají právo na průběhové měření. 

CELEX 32019L0944 

§ 20e 

Zranitelný zákazník 

(1) Zranitelným zákazníkem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je 

a) závislá na použití zdravotnického prostředku pro domácí umělou plicní ventilaci nebo 

zdravotnického prostředku pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii, 

b) poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém 

pojištění, nebo 

c) poživatelem příspěvku na péči ve stupni III nebo ve stupni IV podle zákona o sociálních 

službách. 

(2) Fyzická osoba se stane zranitelným zákazníkem podle odstavce 1 pouze tehdy, 

pokud prokáže splnění podmínek pro zařazení do jedné z kategorií zranitelného zákazníka 

dodavateli energie, pokud s ním má uzavřenou smlouvu o sdružených dodávkách energie. 
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V případě, že má uzavřenou smlouvu o dodávce energie a smlouvu o zajištění služby 

distribuční soustavy, prokáže splnění podmínek dodavateli energie a držiteli licence na 

distribuci energie, ke které je připojeno odběrné místo, v němž má zranitelný zákazník 

bydliště. Splnění podmínek pro zařazení do jedné z kategorií zranitelného zákazníka 

prokazuje fyzická osoba prostřednictvím potvrzení vydaného orgánem sociálního 

zabezpečení. Zranitelný zákazník je povinen prokazovat splnění podmínek pro zařazení do 

kategorie zranitelného zákazníka v pravidelných intervalech. Zranitelný zákazník je rovněž 

povinen při prokazování svého postavení poskytnout své kontaktní údaje a aktualizovat je 

v případě jejich změny. 

(3) Za odběrné místo zranitelného zákazníka se pro účely tohoto zákona považuje také 

odběrné místo, ve kterém má zranitelný zákazník podle odstavce 1 bydliště i v případě, že 

smlouvu o připojení tohoto odběrného místa uzavřel jiný zákazník odebírající elektřinu z 

hladiny nízkého napětí nebo odebírající plyn s roční spotřebou do 630 MWh. V takovém 

případě se za zranitelného zákazníka považuje zákazník, který má smlouvu o připojení tohoto 

odběrného místa. 

(4) Pro účely podle odstavců 1 až 3 lze využít pouze jedno odběrné místo. 

 (5) Zranitelný zákazník má právo na 

a) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s dodavatelem 

poslední instance, 

b) příspěvek na elektřinu a plyn podle § 11r a na příspěvek na teplo podle § 11v, 

c) cenu elektřiny nebo plynu stanovenou vládou v mimořádné tržní situaci podle §19d. 

CELEX 32019L0944 

§ 20f 

Práva a povinnosti držitelů licence ve vztahu ke zranitelnému zákazníkovi 

(1) Držitel licence na distribuci elektřiny je povinen v případě zranitelného zákazníka 

podle § 20e odst. 1 písm. a) 

a) adresně a prokazatelně informovat zranitelného zákazníka o každém plánovaném omezení 

nebo přerušení distribuce elektřiny nebo plynu do jeho odběrného místa alespoň 15 dnů před 

plánovaným přerušením, 

b) individuálně komunikovat se zranitelným zákazníkem za účelem hlášení poruch. 

 (2) Přerušit nebo ukončit dodávku nebo distribuci elektřiny do odběrného místa 

zranitelného zákazníka podle § 20e odst. 1 písm. a) lze pouze tehdy, pokud byl zranitelný 
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zákazník o možnosti odpojení předem písemně informován, od předání této informace uběhla 

doba alespoň 6 měsíců a na konci této doby jsou splněny důvody pro přerušení nebo ukončení 

podle § 51 nebo § 53. Držitel licence na obchod s elektřinou může o přerušení nebo ukončení 

dodávky elektřiny požádat držitele licence na distribuci elektřiny až po uplynutí doby podle 

věty první. 

 (3) Obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen informovat bezodkladně 

příslušného provozovatele distribuční soustavy o svém zákazníkovi v postavení zranitelného 

zákazníka a vždy označit, zda se jedná o zranitelného zákazníka podle § 20e odst. 1 písm. a), 

a zároveň předat kontaktní údaje zranitelného zákazníka. 

 (4) Dodavatel poslední instance je povinen uzavřít smlouvu o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu se zranitelným zákazníkem, pokud o to zranitelný zákazník 

požádá. 

§ 20g 

Elektroenergetické datové centrum 

(1) Elektroenergetické datové centrum je akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou 

provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav podle odstavce 2. 

(2) Akcie společnosti Elektroenergetické datové centrum jsou akcie na jméno s 

omezenou převoditelností. Vlastnit akcie společnosti Elektroenergetické datové centrum může 

pouze provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav v 

odvětví elektroenergetiky, k jejichž příslušným distribučním soustavám je připojeno nejméně 

100 000 odběrných míst zákazníků. Všichni akcionáři společnosti Elektroenergetické datové 

centrum se podílí na základním kapitálu společnosti Elektroenergetické datové centrum 

stejným rozsahem a vlastní akcie Elektroenergetického datového centra se stejnou celkovou 

jmenovitou hodnotou a emisním kurzem.“. 

CELEX 32019L0944 

13. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) energetické společenství.“. 

CELEX 32019L0944 

14. V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní: 

„t) za účelem zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny nebo tepla v České republice v případě 

jaderné elektrárny dodržovat bezpečnostní standard pro zásoby čerstvého jaderného paliva 

podle § 31.“. 

15. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 
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„i) zrušit rezervaci výkonu nebo rezervaci příkonu, pokud žadatel o připojení prokazatelně 

neplní podmínky a termíny připojení podle odstavce 10 písm. a).“. 

16. V § 25 odst. 10 písm. a) se za slova „termín připojení“ vkládají slova „v souladu 

s prováděcím právním předpisem“. 

17. V § 25 odst. 10 písmeno f) zní: 

„f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat 

operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje, úpravu skutečné hodnoty dodávek a odběrů 

elektřiny ohlašovaných do systému operátora trhu tak, aby zohledňovaly sdílení elektřiny, a 

další nezbytné informace pro plnění jeho povinností,“. 

CELEX 32019L0944 

18. V § 25 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) až y), 

která znějí: 

„w) registrovat přiřazení předávacích a odběrných míst zákazníků a výrobců energetických 

společenství, která se budou účastnit sdílení elektřiny užívané v rámci energetického 

společenství u operátora trhu, 

x) registrovat u operátora trhu jednotlivá předávací místa výroben elektřiny, odběrná místa a 

distribuční soustavy připojené k distribuční soustavě a odběrná místa zákazníků připojená k 

distribuční soustavě, 

y) přiřadit mezi členy energetického společenství a aktivnímu zákazníkovi na žádost 

energetického společenství nebo aktivního zákazníka podíl sdílené elektřiny vyrobené 

energetickým společenstvím nebo jeho členem nebo aktivním zákazníkem a poskytnout tyto 

informace a informace nezbytné pro zpracování vyúčtování pro předávací a odběrná místa 

zapojená do sdílení elektřiny energetickým společenstvím nebo jeho členům nebo aktivnímu 

zákazníkovi.“. 

CELEX 32019L0944 

19. V § 28 odstavce 4 až 6 znějí: 

„(4) Aktivním zákazníkem se rozumí zákazník, který spotřebovává, sdílí nebo prodává 

elektřinu vyrobenou ve své výrobně elektřiny a nejde o jeho hlavní podnikatelskou činnost. 

Za aktivního zákazníka se považují i společně jednající zákazníci vykonávající činnosti podle 

předchozí věty. Zákazník v domácnosti nebo právnická osoba založená pro jiný než 

podnikatelský účel, kteří spotřebovávají, sdílejí nebo prodávají elektřinu vyrobenou ve své 

výrobně elektřiny, se pro účely tohoto zákona považují vždy za aktivního zákazníka. 

(5) Aktivní zákazník je oprávněn  

a) vyrábět elektřinu,   
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b) spotřebovávat vyrobenou elektřinu v jiném svém odběrném místě,  

c) sdílet vyrobenou elektřinu jinému účastníku trhu,  

d) prodávat vyrobenou elektřinu jinému účastníku trhu. 

 (6) Aktivní zákazník je oprávněn provozovat výrobnu elektřiny, jestliže je propojena s 

přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem 

přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a na základě uzavřené smlouvy 

o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.“. 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2001 

20. V § 28 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 11, které znějí: 

„(7) Jestliže aktivní zákazník vyrábí elektřinu bez udělené licence podle § 3 odst. 3, 

vztahují se na aktivního zákazníka práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a povinnosti podle § 23 

odst. 3 písm. a), c), e), i) a j). Aktivní zákazník je dále povinen 

a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky 

bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, 

b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny 

osobami s odbornou způsobilostí, 

c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo zájmu na 

ochranu životního prostředí. 

(8) Při spotřebě elektřiny v jiném svém odběrném místě je aktivní zákazník povinen 

oznámit provozovateli distribuční soustavy toto odběrné místo. 

(9) Při sdílení elektřiny je aktivní zákazník povinen zaregistrovat se a oznámit 

provozovateli distribuční soustavy své odběrné a předávací místo a odběrná a předávací místa 

účastníků trhu, kterým chce energii sdílet. Pří sdílení elektřiny má aktivní zákazník právo 

využívat přenosovou nebo distribuční soustavu. Ustanovení § 20d odst. 5 a 6 se použijí u 

aktivního zákazníka obdobně. 

(10) Při prodeji elektřiny se na aktivního zákazníka vztahují i práva obchodníka 

s elektřinou podle § 30 odst. 1 písm. a), c) a d) a povinnosti obchodníka s elektřinou podle § 

30 odst. 2 písm. a), b), d), e), h) až k), m) a n). 

(11) Aktivní zákazník má právo na údaje z měření o dodávkách a odběrech elektřiny, 

údaje z měření zohledňující sdílenou elektřinu, vyhodnocené údaje a další údaje nezbytné pro 

vyúčtování dodávek a odběrů elektřiny vyrobené aktivním zákazníkem a dodané jinému 

zákazníkovi a na údaje o množství elektřiny, kterou odebral z přenosové soustavy nebo 
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distribuční soustavy, a o množství elektřiny, kterou dodal do přenosové soustavy nebo 

distribuční soustavy, od účastníka trhu s elektřinou, se kterým má uzavřenou smlouvu o 

dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.“. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 12. 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2001 

21. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která 

znějí: 

„f) jednostranně přiměřeně změnit smluvní podmínky smlouvy o dodávce elektřiny nebo 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny sjednané se zákazníkem, který zahájí 

sdílení elektřiny, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozví, 

g) na poskytnutí informací od operátora trhu o hodnotách odběru a výroby elektřiny v 

předávacích místech odběrných míst a výroben elektřiny zákazníka nebo výrobce elektřiny, s 

nímž má uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách 

dodávky elektřiny, a účastníků trhu s elektřinou, kteří jsou zapojeni do sdílení elektřiny s 

takovým zákazníkem nebo výrobcem elektřiny, a dále o technických parametrech výrobny 

elektřiny zákazníka, z níž je elektřina sdílena.“. 

22. § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 57 zní: 

„§ 31 

Bezpečnostní standard pro zásoby čerstvého jaderného paliva 

(1) Provozovatel jaderné elektrárny je povinen udržovat zásobu čerstvého jaderného 

paliva, která umožní při výpadku plánované dodávky čerstvého jaderného paliva provoz 

každého jaderného reaktoru po dobu nejméně následujících 36 měsíců. 

(2) Má-li provozovatel jaderné elektrárny prokazatelně zajištěnou účinnou možnost 

objednání a dodání náhradního čerstvého jaderného paliva, které odpovídá charakteristikám 

obvykle používaného čerstvého jaderného paliva v jaderné elektrárně a současně vyhovuje 

požadavkům na takové palivo stanovených ve zvláštních právních předpisech
57)

, s termínem 

dodávky do 15 měsíců od uskutečnění objednávky, činí doba uvedená v odstavci 1 alespoň 18 

měsíců. 

(3) Provozovatel jaderného zařízení není povinen postupovat podle odstavců 1 a 2, 

pokud požadavky tam uvedené nelze splnit z důvodů, které nejsou na straně provozovatele 

jaderného zařízení nebo které provozovatel jaderného zařízení nemohl odvrátit ani při 
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vynaložení veškeré péče, která je rozumně proveditelná. O těchto důvodech je provozovatel 

jaderného zařízení povinen neprodleně informovat ministerstvo. V takovém případě může 

ministerstvo rozhodnutím stanovit opatření k zajištění náhradního plnění požadavků podle 

odstavců 1 a 2 a provozovatel jaderného zařízení je povinen postupovat v souladu s tímto 

rozhodnutím. 

(4) Provozovatel jaderné elektrárny oznamuje do 31. prosince Státnímu úřadu pro 

jadernou bezpečnost a ministerstvu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2. Oznámení 

musí obsahovat 

a) plány výměny paliva v jaderném reaktoru a jeho plánovaného zajištění na období 36 

měsíců od 1. ledna roku následujícího po oznámení,   

b) doklad prokazující účinnou možnost objednání a dodání náhradního čerstvého jaderného 

paliva, pokud provozovatel splňuje podmínky podle odstavce 2. 

_________ 

57) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“. 

23. V § 58 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) hradit provozovateli zásobníku plynu cenu za službu zajišťování bezpečnosti dodávek 

uskladňováním plynu.“. 

24. V § 59 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) hradit provozovateli zásobníku plynu cenu za službu zajišťování bezpečnosti dodávek 

uskladňováním plynu.“. 

25. V § 60 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

„(9) Provozovatel zásobníku plynu je povinen hradit provozovateli distribuční 

soustavy a provozovateli přepravní soustavy zápornou výši ceny za službu zajišťování 

bezpečnosti dodávek uskladňováním plynu.“. 

26. V § 73h odstavce 6 a 7 znějí: 

„(6) V případě, že po ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní 

soustavy pro celou plynárenskou soustavu nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li 

současně vyhlášen stav nouze, dojde ke zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu, 

je dodavatel plynu povinen prokazatelně vyvinout maximální úsilí k zajištění plynu a učinit i 

další kroky tak, aby mohl i nadále dodávat svým zákazníkům plyn za ceny se zákazníky 

sjednané. Není-li postup podle předchozí věty objektivně možný, je dodavatel plynu oprávněn 

do jednoho měsíce po ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy 

pro celou plynárenskou soustavu nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li současně 
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vyhlášen stav nouze, zvýšit cenu za dodávku plynu sjednanou se zákazníkem tak, aby zvýšení 

ceny dodávky plynu zohledňovalo nejvýše zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení 

plynu. 

(7) Zvýšení ceny za dodávku plynu podle odstavce 6 je dodavatel plynu povinen 

prokazatelně a adresně oznámit zákazníkovi nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti. 

Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět 

závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 9. Dodavatel plynu je dále povinen doložit 

zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu a způsob zohlednění změny nákladů na 

koupi plynu ve zvýšených cenách za dodávku plynu Energetickému regulačnímu úřadu, a to 

nejpozději do 3 dnů od oznámení zvýšení ceny za dodávku plynu prvnímu zákazníkovi.“. 

27. V § 90 odst. 1 písm. e) a § 91a odst. 1 písm. i) se text „odst. 7“ nahrazuje textem „odst. 7 

až 10, 12“. 

28. V § 90 odst. 1 písmeno g) zní: 

„g) jako aktivní zákazník spotřebovává, sdílí nebo prodává elektřinu v rozporu s § 28 odst. 

4,“. 

29. V § 91 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: 

„p) poruší některou z povinností podle § 20f odst. 1, 3 nebo 4.“. 

30. V § 91 odst. 2 písm. c) se text „s)“ nahrazuje textem „t)“. 

31. V § 91 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: 

„k) poruší některou z povinností uvedených v § 31 odst. 1, 3 nebo 4.“. 

32. V § 91 odst. 10 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo § 60 odst. 9“. 

33. V § 91 odst. 11 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo poruší některou 

z povinností uvedených v § 73h odst. 6 nebo 7“. 

34. V § 91 odst. 15 písm. c) se za text „n)“ vkládají slova „nebo p)“. 

35. V § 91a odst. 1 písmeno k) zní: 

„k) jako aktivní zákazník spotřebovává, sdílí nebo prodává elektřinu v rozporu s § 28 odst. 

4,“. 

36. V § 91a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 

zní: 

„k) jako energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje poruší některou 

z povinností podle § 20c odst. 4 nebo § 20d odst. 2, 3, 4 a 6.“. 

37. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slova „druhy měřicích zařízení,“ vkládají slova „včetně 

specifikace typů průběhového měření pro energetická společenství a jejich členy, přístupu 

k datům z průběhového měření energetickými společenstvími a jejich členy,“. 
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38. V § 98a odst. 2 písm. h) bodu 4 se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „a postup jejich 

stanovení při sdílení elektřiny“. 

39. V § 98a odst. 2 písm. h) se na konci textu bodu 15 doplňují slova „, včetně termínů a 

postupu registrace příznaků předávacích a odběrných míst zapojených do sdílení 

elektřiny“. 

40. V § 98a odst. 2 písm. h) se doplňují body 16 a 17, které znějí: 

„16. postup a způsob alokace elektřiny užívané v rámci předávacích a odběrných míst 

zapojených do sdílení elektřiny, 

17. rozsah a termíny předávání údajů o hodnotách odběru a výroby elektřiny v odběrných 

a předávacích místech zapojených do sdílení elektřiny a o technických parametrech 

výrobny elektřiny, z níž je elektřina sdílena,“. 

41. V § 98a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které 

zní: 

„p) termíny, rozsah a způsob prokazování skutečnosti, že zákazník je zranitelným zákazníkem 

dodavateli elektřiny nebo plynu a provozovateli distribuční soustavy.“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Provozovatel jaderné elektrárny je povinen zajistit dodržování bezpečnostního standardu 

pro zásoby čerstvého jaderného paliva podle ustanovení § 31 zákona č. 458/2000 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2025. 

2. Do doby, než provozovatel jaderné elektrárny zajistí postup podle stanovení § 31 zákona 

č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, informuje 

ministerstvo a Státní úřad pro jadernou bezpečnost o aktuálním a o očekávaném stavu 

zásoby čerstvého jaderného paliva a o aktuální a o očekávané možnosti zajištění 

náhradního čerstvého jaderného paliva, a to na žádost ministerstva. 

3. Energetický regulační úřad poprvé stanoví ceny služby zajišťování bezpečnosti dodávek 

uskladňováním plynu pro rok začínající 1. ledna 2024. 

4. Správní rozhodnutí, souhlasy a ostatní správněprávní úkony vydané ve vztahu k zařízením 

pro přepravu, distribuci nebo skladování zemního plynu podle předchozích právních 

předpisů se považují za správní rozhodnutí, souhlasy a ostatní správněprávní úkony 

vydané ve vztahu k příslušným zařízením pro přepravu, distribuci nebo skladování plynu 

podle § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 tohoto zákona, pokud jsou taková zařízení v souladu s 

platnými technickými normami. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o hospodaření energií 

Čl. III 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 

694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 

Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 

165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., 

zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 

Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 

382/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 odst. 4 písm. a) se za slovo „zařízení“ vkládá slovo „dokončených“. 

CELEX 32018L0844 

2. V § 7 odst. 4 se na konci písm. e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

„f) vybavit v případě výstavby nové budovy nebo výměny zdroje tepla v technicky a 

ekonomicky proveditelných případech systémy vytápění a klimatizace přístroji, které 

individuálně regulují teplotu v každé místnosti, prostoru nebo zónově v souboru místností se 

shodnými požadavky na regulaci vnitřní teploty, v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, 

údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“. 

CELEX 32018L0844 

3. V § 7 odstavec 8 zní: 

„(8) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody 

včetně výpočtových vnitřních teplot, relativní vlhkosti vnitřního vzduchu a nepřekročitelných 

limitů průměrných teplot vnitřního vzduchu, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 

vytápění a pro přípravu teplé vody a zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při 

předcházení stavu nouze v teplárenství nebo ve stavu nouze v teplárenství vyhlášené pro celé 

území státu podle zvláštního právního předpisu. Prováděcí právní předpis dále stanoví rozsah 

vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie a 

rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími 

dodávku tepelné energie.“. 
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ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení části 

první článku I bodu 1, bodu 12, pokud jde o § 20d odst. 1 písm. c) a § 20f, bodu 19, pokud jde 

o § 28 odst. 5 písm. c), bodů 26, 27 a 29, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024. 


