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ZÁKON

ze dne 27. července 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. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích 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. a zákona č. 176/2022 Sb., se mění
takto:

1. Za § 11q se vkládají nové § 11r až 11u, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 56 znějí:

„Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn

§ 11r

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu
a zemní plyn (dále jen „příspěvek“) je peněžní
částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená

na úhradu části plateb za elektřinu nebo zemní plyn
dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodní-
kem s plynem na odběrné místo zákazníka v domác-
nosti nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem
v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí
osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vy-
tápění nebo společnou přípravu teplé vody jako po-
skytovatel služeb podle jiného právního předpisu56)
nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V pří-
padě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro
osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení
(dále jen „příjemce služeb“).

(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře,
zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením a zá-
kona o sociálních službách se příspěvek nepovažuje
za příjem a na náklady na elektřinu a zemní plyn
kryté příspěvkem se hledí, jako by byly uhrazeny
zákazníkem v domácnosti nebo v případě elektřiny
nebo zemního plynu odebíraného na poskytování
služeb v domě s byty příjemcem služeb.

(3) Vláda může nařízením na kalendářní rok
nebo jeho část stanovit
a) kategorie odběrných míst zákazníků v domác-

nosti a zákazníků v domě s byty, u kterých se
příspěvek zohledňuje, specifikovaných distri-
buční sazbou v elektroenergetice a plánovanou
roční spotřebou v plynárenství, výší spotřeby
v odběrném místě nebo kritérii zohledňujícími
úspory energie u zákazníka,

b) výši příspěvku na jednotlivá odběrná místa zá-
kazníků, u kterých se příspěvek zohledňuje,
přičemž maximální výše příspěvku na jednotlivé
odběrné místo pro elektřinu nebo plyn záka-
zníka v domácnosti a na byt v domě s byty ne-
smí překročit 30 000 Kč,

c) rozhodný den, ke kterému odběrné místo zá-
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kazníka v domácnosti, a rozhodný den, ke kte-
rému odběrné místo zákazníka v domě s byty
splňují podmínky pro zohlednění příspěvku,

d) rozhodný den, od kterého obchodník s elektři-
nou nebo obchodník s plynem zohledňuje pří-
spěvek zákazníka v domácnosti, a rozhodný
den, od kterého obchodník s elektřinou nebo
obchodník s plynem zohledňuje příspěvek zá-
kazníka v domě s byty,

e) termín podání a náležitosti žádosti operátora
trhu ministerstvu o poskytnutí finančních pro-
středků na příspěvek poskytovaný obchodní-
kovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem,

f) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi
provozovatelem distribuční soustavy a operáto-
rem trhu a mezi operátorem trhu a obchodní-
kem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem,

g) termíny pro poskytnutí finančních prostředků
operátorovi trhu a termíny pro poskytnutí
platby na zohlednění příspěvku obchodníkovi
s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem,

h) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi
zákazníkem v domě s byty a provozovatelem
distribuční soustavy.

(4) Příspěvek, jeho poskytnutí a zohlednění
musí být v souladu s podmínkami pro poskytování
veřejné podpory stanovenými právem Evropské
unie.

§ 11s

(1) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož
soustavě je připojeno zařízení zákazníka, u něhož má
být zohledněn příspěvek, je povinen předat operáto-
rovi trhu údaje nezbytné pro poskytnutí příspěvku
obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s ply-
nem. Provozovatel distribuční soustavy je povinen
uchovávat údaje obdržené od zákazníka po dobu
5 let. Provozovatel distribuční soustavy předá údaje,
které jsou aktuální k rozhodnému dni podle § 11r
odst. 3 písm. c). Má se za to, že předané údaje jsou
správné a spolehlivé.

(2) Operátor trhu je povinen zpracovat a předat
obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s ply-
nem údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku, které
jsou platné k rozhodnému dni podle § 11r odst. 3
písm. c). Má se za to, že předané údaje jsou správné
a spolehlivé.

(3) Operátor trhu je povinen poskytnout ob-
chodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s ply-
nem platbu na zohlednění příspěvku před rozhod-
ným dnem pro jeho zohlednění podle § 11r odst. 3
písm. d).

(4) Operátor trhu má právo na poskytnutí fi-
nančních prostředků ministerstvem, které je posky-
tovatelem příspěvku, před poskytnutím platby na
zohlednění příspěvku obchodníkovi s elektřinou
nebo obchodníkovi s plynem. Tyto finanční pro-
středky musí pokrýt celkové náklady na příspěvek.
Ministerstvo poskytne finanční prostředky operáto-
rovi trhu na základě jeho žádosti o poskytnutí fi-
nančních prostředků na příspěvek pro jednotlivé ob-
chodníky.

(5) Operátor trhu je povinen ve spolupráci s mi-
nisterstvem vypořádat rozdíl mezi přijatými finanč-
ními prostředky ze státního rozpočtu a jím poskyt-
nutým příspěvkem obchodníkovi s elektřinou nebo
obchodníkovi s plynem bez zbytečného odkladu.

§ 11t

(1) Obchodník s elektřinou a obchodník s ply-
nem nejsou příjemci příspěvku a jsou povinni účto-
vat o peněžních prostředcích na zohlednění pří-
spěvku odděleně. Obchodník s elektřinou a obchod-
ník s plynem jsou povinni zohlednit příspěvek v nej-
bližších zálohových platbách zákazníka a nejbližším
následném vyúčtování, jsou-li zálohové platby uplat-
ňovány, nebo v ostatních případech v nejbližším vy-
účtování, nejdéle však do 14 měsíců od rozhodného
dne podle § 11r odst. 3 písm. d).

(2) Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše
zohledněného příspěvku. Peněžní prostředky na zo-
hlednění příspěvku nelze zahrnout do majetkové
podstaty obchodníka s elektřinou nebo obchodníka
s plynem podle zákona upravujícího úpadek a způ-
soby jeho řešení a nepodléhají výkonu rozhodnutí
a exekuci.

(3) Obchodník s elektřinou a obchodník s ply-
nem jsou povinni na svých internetových stránkách
uveřejnit informace o výši příspěvku pro jednotlivé
kategorie zákazníků.

(4) Jestliže v rozporu s předanými údaji dojde
k poskytnutí finančních prostředků nebo příspěvku
v nesprávné výši, jsou operátor trhu, obchodník

Sbírka zákonů č. 232 / 2022Částka 107 Strana 2683



s elektřinou a obchodník s plynem povinni vypořá-
dat rozdíl bez zbytečného odkladu.

(5) Operátor trhu a obchodník s elektřinou ne-
bo obchodník s plynem jsou povinni bez zbytečného
odkladu vzájemně vypořádat rozdíl mezi přijatými
finančními prostředky od operátora trhu a zohledně-
ným příspěvkem zákazníkovi v domácnosti nebo zá-
kazníkovi v domě s byty.

(6) V rozsahu zohledněného příspěvku zaniká
dluh zákazníka za dodanou elektřinu nebo plyn. Tím
není dotčeno právo obchodníka s elektřinou a ob-
chodníka s plynem na přerušení distribuce elektřiny
nebo plynu v případě, kdy jsou splněny předpoklady
neoprávněného odběru podle § 51 nebo 74 a příspě-
vek nepokrývá jistinu dluhu dotčeného zákazníka.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
při poskytování příspěvku a vracení neoprávněně
uhrazeného příspěvku právní předpis upravující roz-
počtová pravidla, přičemž pro tyto účely je příjem-
cem příspěvku zákazník v domácnosti nebo zákaz-
ník v domě s byty.

§ 11u

(1) Zákazník v domě s byty je povinen předat
provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě
je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé
údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku. Nepředá-
-li zákazník údaje ve stanoveném termínu, právo na
zohlednění příspěvku zaniká.

(2) Zákazník v domě s byty je povinen zohled-
nit příspěvek příjemci služeb nejpozději v nejbližším
vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhraze-
nou příjemcem služeb, přičemž pro účely rozúčto-
vání nákladů na služby podle zákona upravujícího
některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prosto-
rů v domě s byty se k zohledněnému příspěvku ne-
přihlíží. Z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše
zohledněného příspěvku.

(3) Zákazník v domě s byty má pro účel vy-
tápění nebo společnou přípravu teplé vody pro byty
v domě právo buď na zohlednění příspěvku podle
§ 11r, nebo na zohlednění příspěvku na teplo podle
§ 11v. Byl-li zákazníkovi v domě s byty pro daný
dům zohledněn příspěvek podle § 11r, nemá nárok
na příspěvek a nesmí tento zákazník podat žádost na
příspěvek na teplo podle § 11w odst. 1 pro tento

dům pro daný kalendářní rok nebo jeho část, na
kterou se příspěvek vztahuje.

56) Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky
související s poskytováním plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění
pozdějších předpisů.“.

2. Za § 11u se vkládají nové § 11v až 11x, které
včetně nadpisu znějí:

„Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

§ 11v

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za teplo (dále
jen „příspěvek na teplo“) je peněžní částka, která je
výdajem státního rozpočtu, určená zákazníkovi na
úhradu části jeho plateb za teplo dodané držitelem
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do
odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném
domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem
v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí
osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou
přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle
jiného právního předpisu56). V případě zákazníka
v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající
byty výhradně pro účely bydlení (dále jen „příjemce
služeb“).

(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře,
zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením a zá-
kona o sociálních službách se příspěvek na teplo ne-
považuje za příjem a na náklady na teplo kryté pří-
spěvkem na teplo se hledí, jako by byly uhrazeny
příjemcem služeb nebo zákazníkem v domácnosti.

(3) Vláda může nařízením na kalendářní rok
nebo jeho část stanovit

a) výši příspěvku na teplo pro byt nebo rodin-
ný dům, přičemž maximální výše příspěvku na
teplo nesmí překročit 30 000 Kč; výše příspěvku
na teplo může zohlednit uplatnění přechodné
transformační podpory tepla pro výrobnu te-
pelné energie podle jiného právního předpisu,

b) termíny, rozsah a způsob registrace držitele li-
cence na výrobu nebo rozvod tepelné energie
u operátora trhu,

c) termíny, rozsah a způsob předávání údajů zá-
kazníkem držiteli licence na výrobu nebo roz-
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vod tepelné energie a žádosti o příspěvek na
teplo,

d) termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi
držitelem licence na výrobu nebo rozvod te-
pelné energie a operátorem trhu,

e) termín podání a náležitosti žádosti operátora
trhu ministerstvu o poskytnutí finančních pro-
středků na příspěvek na teplo,

f) termín pro poskytnutí finančních prostředků
operátorovi trhu a termíny pro poskytnutí
platby na zohlednění příspěvku na teplo držiteli
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie,

g) rozhodný den, ke kterému zákazník splňuje
podmínky pro zohlednění příspěvku na teplo,

h) rozhodný den, od kterého držitel licence na vý-
robu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje
příspěvek na teplo.

(4) Příspěvek na teplo, jeho poskytnutí a zo-
hlednění musí být v souladu s podmínkami pro po-
skytování veřejné podpory stanovenými právem
Evropské unie.

§ 11w

(1) Zákazník je oprávněn požádat o zohlednění
příspěvku na teplo podle § 11v odst. 1 držitele li-
cence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož
zařízení je připojeno jeho odběrné zařízení. Zákaz-
ník je povinen požádat o zohlednění příspěvku na
teplo a předat úplné a pravdivé údaje nezbytné pro
zohlednění příspěvku držiteli licence na výrobu nebo
rozvod tepelné energie způsobem a v termínu stano-
veném v nařízení vlády. Nepožádá-li zákazník o zo-
hlednění příspěvku na teplo nebo nedoloží předané
údaje ve stanoveném termínu, právo na zohlednění
příspěvku na teplo zaniká. Zákazník v domě s byty
je povinen požádat o zohlednění příspěvku na teplo
podle věty první.

(2) Držitel licence na výrobu nebo rozvod te-
pelné energie, k jehož zdroji tepelné energie nebo
rozvodnému tepelnému zařízení je připojeno od-
běrné zařízení zákazníka, u něhož má být zohledněn
příspěvek na teplo, je povinen se zaregistrovat u ope-
rátora trhu a předat mu údaje nezbytné pro zohled-
nění příspěvku na teplo, které jsou aktuální k roz-
hodnému dni podle § 11v odst. 3 písm. g). Má se za
to, že předané údaje jsou správné a spolehlivé.

(3) Operátor trhu je povinen poskytnout drži-

teli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie
platbu na zohlednění příspěvku na teplo a předat mu
údaje nezbytné pro jeho zohlednění zákazníkovi,
které jsou platné k rozhodnému dni podle § 11v
odst. 3 písm. g). Má se za to, že předané údaje jsou
správné a spolehlivé. Operátor trhu je povinen po-
skytnout příspěvek na teplo držiteli licence na vý-
robu nebo rozvod tepelné energie před termínem
zohlednění příspěvku na teplo ve prospěch záka-
zníka podle § 11v odst. 3 písm. h).

(4) Operátor trhu má právo na poskytnutí fi-
nančních prostředků ministerstvem, které je posky-
tovatelem příspěvku, na teplo před poskytnutím
platby na zohlednění příspěvku na teplo držiteli li-
cence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Tyto
finanční prostředky musí pokrýt celkové náklady na
příspěvek na teplo. Ministerstvo poskytne finanční
prostředky operátorovi trhu na základě jeho žádosti
o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na
teplo pro jednotlivé držitele licence na výrobu nebo
rozvod tepelné energie.

(5) Operátor trhu je povinen ve spolupráci s mi-
nisterstvem vypořádat rozdíl mezi přijatými finanč-
ními prostředky ze státního rozpočtu a jím poskyt-
nutým příspěvkem na teplo držiteli licence na vý-
robu nebo rozvod tepelné energie bez zbytečného
odkladu.

§ 11x

(1) Držitel licence na výrobu nebo rozvod te-
pelné energie není příjemcem příspěvku na teplo a je
povinen účtovat o peněžních prostředcích na zohled-
nění příspěvku na teplo odděleně. Držitel licence na
výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen zo-
hlednit příspěvek na teplo v nejbližších zálohových
platbách zákazníka a nejbližším následném vyúčto-
vání, jsou-li zálohové platby uplatňovány, nebo
v ostatních případech v nejbližším vyúčtování, nej-
déle však do 14 měsíců od rozhodného dne podle
§ 11v odst. 3 písm. h).

(2) Z vyúčtování dodávky tepelné energie musí
být zřejmá výše zohledněného příspěvku na teplo.
Peněžní prostředky na zohlednění příspěvku na
teplo nelze zahrnout do majetkové podstaty držitele
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie podle
zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení
a nepodléhají výkonu rozhodnutí a exekuci.

(3) Jestliže v rozporu s předanými údaji dojde
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k poskytnutí finančních prostředků nebo příspěvku
na teplo v nesprávné výši, jsou operátor trhu a držitel
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie po-
vinni vypořádat rozdíl bez zbytečného odkladu.

(4) V rozsahu zohledněného příspěvku na teplo
zaniká dluh zákazníka za dodané teplo. Tím není
dotčeno právo držitele licence na výrobu nebo roz-
vod tepelné energie na přerušení dodávek tepla v pří-
padě, kdy jsou splněny předpoklady neoprávněného
odběru podle § 89 a příspěvek nepokrývá jistinu
dluhu dotčeného zákazníka.

(5) Operátor trhu a držitel licence na výrobu
nebo rozvod tepelné energie jsou povinni bez zby-
tečného odkladu vzájemně vypořádat rozdíl mezi
přijatými finančními prostředky od operátora trhu
a zohledněným příspěvkem na teplo zákazníkovi.

(6) Zákazník v domě s byty je povinen zohled-
nit příspěvek na teplo příjemci služeb nejpozději
v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zá-
lohu uhrazenou příjemcem služeb, přičemž pro
účely rozúčtování nákladů na služby podle zákona
upravujícího některé otázky související s poskytová-
ním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty se k zohledněnému pří-
spěvku na teplo nepřihlíží. Z vyúčtování služeb musí
být zřejmá výše zohledněného příspěvku na teplo.

(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se
při poskytování příspěvku na teplo a vracení ne-
oprávněně uhrazeného příspěvku na teplo právní
předpis upravující rozpočtová pravidla, přičemž
pro tyto účely je příjemcem příspěvku na teplo zá-
kazník v domácnosti nebo zákazník v domě s byty.“.

3. V § 16 odst. 1 písmeno n) zní:

„n) je příslušným orgánem k provádění opatření
stanovených Nařízením, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické
sítě30) a Nařízením o opatřeních na zajištění
bezpečnosti dodávek zemního plynu, pokud
není podle tohoto zákona k provádění takových
opatření oprávněn provozovatel přepravní sou-
stavy21), a příslušným orgánem k vyhlašování
a zrušení mimořádného stavu nouze v plynáren-
ství a k rozhodování o uložení opatření a o udě-
lení výjimek při mimořádném stavu nouze po-
dle § 73d,“.

4. V § 16 odst. 1 písmeno n) zní:

„n) je příslušným orgánem k provádění opatření

stanovených Nařízením o opatřeních na zajiště-
ní bezpečnosti dodávek zemního plynu, pokud
není podle tohoto zákona k provádění takových
opatření oprávněn provozovatel přepravní sou-
stavy21), a příslušným orgánem k vyhlašování
a zrušení mimořádného stavu nouze v plynáren-
ství a k rozhodování o uložení opatření a o udě-
lení výjimek při mimořádném stavu nouze po-
dle § 73d,“.

5. V § 17 se na konci odstavce 11 doplňuje věta
„Energetický regulační úřad dále pro případ vyhlá-
šení mimořádného stavu nouze v plynárenství a po
dobu jeho trvání reguluje cenu plynu pro zúčtování
odchylky v mimořádném stavu nouze, výši stálého
měsíčního platu v Kč/odběrné místo a výši marže
dodavatele plynu v Kč/MWh.“.

6. V § 19a se na konci odstavce 6 doplňují věty
„Pro stanovení stálého měsíčního platu a marže do-
davatele plynu při mimořádném stavu nouze v plyná-
renství platí věta první obdobně. Cenu plynu za zúč-
tování kladné odchylky stanoví Energetický regu-
lační úřad tak, aby odpovídala obvyklé ceně plynu
dosahované na velkoobchodním trhu s plynem.
Cenu plynu za zúčtování záporné odchylky stanoví
Energetický regulační úřad tak, aby stanovená cena
zohledňovala cenu plynu poskytnutého České re-
publice v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství,
kterou za něj ministerstvo, včetně kompenzace za-
hraničním zákazníkům, jejichž odběr plynu byl
omezen z důvodu poskytnutí mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství České republi-
ce, uhradilo sousedním členským státům Evropské
unie. Cena plynu za zúčtování záporné odchylky
musí být stanovena alespoň ve výši ceny plynu za
zúčtování kladné odchylky.“.

7. V § 56 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Účastníky trhu s plynem jsou rovněž provozova-
telé přímých plynovodů a zahraniční fyzické či práv-
nické osoby, které mají uzavřenou platnou smlouvu
o poskytnutí služby přepravy plynu nebo smlouvu
o uskladňování plynu.“.

8. V § 73 odst. 1 se slova „a náhlý“ zrušují.

9. V § 73 odst. 3 věta první zní: „Předcházení
stavu nouze je soubor činností prováděných provo-
zovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem
distribuční soustavy v situaci, kdy existuje reálné ri-
ziko vzniku stavu nouze, k jehož vyhlášení je pro-
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vozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel dis-
tribuční soustavy oprávněn.“.

10. V § 73 se odstavce 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstav-
ce 6 až 8.

11. V § 73 se doplňují odstavce 9 až 11, které
znějí:

„(9) Při vyhlášení stavu nouze provozovatelem
přepravní soustavy pro celé území státu nebo v prů-
běhu jeho trvání může ministerstvo vydat opatření,
kterým v nezbytném rozsahu

a) uloží povinnost omezení nebo přerušení spo-
třeby plynu nebo změny dodávky plynu nebo
určí skupinu zákazníků, kterým je možné do-
dávat plyn, odlišně od vyhlášeného odběrového
stupně podle právního předpisu upravujícího
odběrové stupně v plynárenství,

b) omezí přepravu plynu do sousedních plynáren-
ských soustav; to neplatí pro mezinárodní pře-
pravu plynu a přepravu plynu v rámci meziná-
rodní pomoci v krizových situacích v plynáren-
ství, nebo

c) omezí nebo zakáže vtláčení plynu do zásobníku
plynu nebo těžbu plynu ze zásobníku plynu
přímo připojeného k přepravní soustavě.

(10) Pokud vláda schválí uvolnění plynu poří-
zeného do státních hmotných rezerv podle zákona
upravujícího působnost Správy státních hmotných
rezerv a nerozhodne současně o způsobu uvolnění
plynu, může ministerstvo vydat opatření, kterým
v nezbytně nutném rozsahu uloží Správě státních
hmotných rezerv povinnost prodeje plynu ze stát-
ních hmotných rezerv na vnitrodenním organizova-
ném trhu s plynem. V takovém případě je provozo-
vatel zásobníku plynu povinen poskytnout Správě
státních hmotných rezerv nebo osobě, která pro ni
uskladnění plynu ve státních hmotných rezervách
zajišťuje, nevyužitý těžební výkon jiných účastníků
trhu s plynem.

(11) Na žádost provozovatele přenosové sou-
stavy nebo provozovatele přepravní soustavy roz-
hodne ministerstvo o výjimce z omezení nebo pře-
rušení spotřeby nebo změny dodávky plynu stano-
vených provozovatelem přepravní soustavy pro vý-
robu elektřiny za podmínek stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního

plynu. Účastníkem řízení je pouze žadatel. Pokud
ministerstvo žádosti podle věty první vyhoví a je-li
to potřebné pro splnění účelu udělené výjimky, mi-
nisterstvo může současně stanovit dobu platnosti vý-
jimky a podmínky odběru plynu podle udělené vý-
jimky.“.

12. V § 73b se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, posky-
tuje Česká republika plyn poskytnutý sousedními
členskými státy Evropské unie podle věty první pro-
vozovateli přepravní soustavy na vyrovnávání plyná-
renské soustavy za cenu, za kterou Česká republi-
ka plyn v rámci mezinárodní pomoci v krizových
situacích v plynárenství získala.“.

13. V § 73b odst. 6 se věta první zrušuje.

14. V § 73b odst. 7 se slova „za cenu podle od-
stavce 6“ zrušují.

15. Za § 73c se vkládají nové § 73d až 73h, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 73d

Mimořádný stav nouze

(1) Mimořádným stavem nouze je stav krizové
úrovně, kdy je pro celé území státu vyhlášen po-
slední odběrový stupeň podle právního předpisu
upravujícího odběrové stupně v plynárenství, ve kte-
rém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků,
a nastalou situaci nelze řešit postupy pro řešení stavu
nouze podle § 73.

(2) O vyhlášení mimořádného stavu nouze roz-
hoduje ministerstvo po předchozím projednání s pro-
vozovatelem přepravní soustavy. Ministerstvo vyhlá-
šení mimořádného stavu nouze zveřejňuje na úřední
desce ministerstva a o vyhlášení mimořádného stavu
nouze informuje v hromadných sdělovacích pro-
středcích. Vyhlášení mimořádného stavu nouze na-
bývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce
ministerstva nebo pozdějším okamžikem stanove-
ným ministerstvem ve vyhlášení mimořádného stavu
nouze.

(3) Je-li vyhlášen mimořádný stav nouze, zů-
stává zachovaný odběrový stupeň vyhlášený provo-
zovatelem přepravní soustavy, pokud při vyhlášení
mimořádného stavu nouze nebo v jeho průběhu mi-
nisterstvo nestanoví jiné opatření k omezení nebo
přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky
plynu. Stav nouze vyhlášený provozovatelem pře-
pravní soustavy se tím neruší.
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(4) Po dobu trvání mimořádného stavu nouze

a) jsou provozovatelé zásobníků plynu povinni tě-
žit plyn ze zásobníků plynu přímo připojených
k přepravní soustavě minimálně ve výši určené
provozovatelem přepravní soustavy,

b) je účastník trhu s plynem, který sjednal smlou-
vu o uskladňování plynu v zásobníku plynu
přímo připojeném k přepravní soustavě, povi-
nen strpět navýšení těžby plynu ve výši stano-
vené provozovatelem zásobníku plynu podle
písmene a),

c) je provozovatel přepravní soustavy povinen za-
jišťovat službu přepravy pro vytěžený plyn ze
zásobníku plynu bez ohledu na sjednané rezer-
vace přepravních kapacit a odchylku účastníka
trhu s plynem,

d) je vtláčení plynu do zásobníku plynu přímo při-
pojeného k přepravní soustavě zakázáno,

e) jsou výrobci plynu povinni vyrábět plyn v nej-
vyšším možném množství, které výrobna plynu
nebo těžební plynovod umožňuje dopravit do
přepravní nebo distribuční soustavy.

(5) Při těžbě plynu podle odstavce 4 písm. a)
provozovatel zásobníku plynu navýší oznámení
o těžbě plynu účastníka trhu s plynem o rozdíl mezi
minimální výší těžby účastníka trhu s plynem a ozná-
mením o těžbě plynu účastníka trhu s plynem s tím,
že minimální výši těžby účastníka trhu s plynem sta-
noví provozovatel zásobníku plynu poměrně jako
součin minimálního procenta těžby plynu a objemu
plynu uskladněného účastníkem trhu s plynem. Při
stanovení minimálního procenta těžby plynu podle
věty první provozovatel zásobníku plynu zohled-
ní rozdíl mezi minimální výší těžby plynu určené
provozovatelem přepravní soustavy a oznámením
o těžbě plynu účastníků trhu s plynem. Při těžbě
plynu podle odstavce 4 písm. a) se do skončení skla-
dovacího roku, v jehož průběhu byl mimořádný stav
nouze vyhlášen, ustanovení § 60c a § 60d odst. 3
nepoužije.

(6) Při vyhlášení mimořádného stavu nouze
nebo v průběhu jeho trvání může ministerstvo vydat
opatření, kterými v odůvodněných případech udělí
výjimku z povinností či zákazů podle odstavce 4.
Ministerstvo může dále v nezbytném rozsahu určit
skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn,
nebo stanovit povinnost omezení nebo přerušení
spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu, odlišně

od vyhlášeného odběrového stupně podle právního
předpisu upravujícího odběrové stupně v plynáren-
ství, nebo omezit nebo zakázat přepravu plynu do
sousedních plynárenských soustav s výjimkou mezi-
národní přepravy plynu a přepravy plynu v rámci
mezinárodní pomoci v krizových situacích v plyná-
renství. Ministerstvo může současně stanovit dobu
platnosti výjimky a podmínky odběru plynu podle
udělené výjimky podle věty první.

(7) Ministerstvo mimořádný stav nouze zruší,
pokud pominuly důvody, pro které jej vyhlásilo.
Pro zrušení mimořádného stavu nouze se § 73d po-
užije obdobně.

§ 73e

Postup vydání, změny a zrušení opatření
ministerstva ve stavu nouze a v mimořádném

stavu nouze a pozbytí účinků opatření
provozovatele přepravní soustavy

(1) Opatření podle § 73 odst. 9 a 10 a § 73d
odst. 6 ukládá ministerstvo opatřením obecné po-
vahy, a to bez řízení o návrhu opatření obecné po-
vahy. Je-li takovým opatřením ukládána povinnost
nebo přiznáno právo konkrétní osobě nebo osobám,
ministerstvo ukládá opatření rozhodnutím. V tako-
vém případě může být rozhodnutí prvním úkonem
v řízení a rozklad proti takovému rozhodnutí nemá
odkladný účinek. Rozhodnutí podle věty druhé se
doručuje vyvěšením na úřední desce ministerstva
a považuje se za doručené následující den po vyvě-
šení na úřední desce ministerstva.

(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1
nabývá účinnosti následující den po vyvěšení na
úřední desce ministerstva, nestanoví-li ministerstvo
v opatření pozdější den nabytí účinnosti. Opatření
se vyvěšuje po celou dobu jeho trvání. Pokud pomi-
nuly nebo se změnily důvody k uložení opatření,
ministerstvo opatření změní nebo zruší postupem
obdobným jako při ukládání opatření.

(3) Pokud Komise postupem podle přímo po-
užitelného předpisu Evropské unie upravujícího
opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního
plynu požádá ministerstvo o zrušení nebo změnu
opatření uložených ve stavu nouze nebo v mimořád-
ném stavu nouze, ministerstvo přezkoumá uložená
opatření v přezkumném řízení a vydá rozhodnutí
ve lhůtě podle přímo použitelného předpisu Evrop-
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ské unie upravujícího opatření na zajištění bezpeč-
nosti dodávek zemního plynu.

(4) V rozsahu, ve kterém jsou omezení nebo
přerušení dodávek plynu nebo změna dodávky
plynu vyhlášené provozovatelem přepravní soustavy
v rozporu s opatřením ministerstva vydaným ve
stavu nouze nebo v mimořádném stavu nouze, po-
zbývají účinků.

(5) Zrušením mimořádného stavu nouze po-
zbývají účinků opatření uložená za jeho trvání mi-
nisterstvem.

§ 73f

Omezení nebo přerušení spotřeby,
změna dodávky plynu a vyloučení práva

na náhradu škody

(1) Při stavu nouze, předcházení stavu nouze
a při mimořádném stavu nouze jsou všichni účastníci
trhu s plynem povinni podřídit se ve stanoveném
rozsahu omezení nebo přerušení spotřeby plynu
nebo změně dodávky plynu.

(2) Je-li účastník trhu s plynem podle od-
stavce 1 povinen podřídit se přerušení spotřeby
plynu, zaniká po dobu takového přerušení spotřeby
plynu povinnost úhrady ceny související služby
v plynárenství.

(3) Při stavu nouze, při předcházení stavu
nouze a při mimořádném stavu nouze je právo na
náhradu škody vyloučeno, s výjimkou vyhlášení
stavu nouze z důvodu poskytnutí mezinárodní po-
moci v krizových situacích v plynárenství. Právo na
náhradu za omezení vlastnického práva podle § 73g
tím není dotčeno.

§ 73g

Náhrada za omezení vlastnického práva, náhrada
při mimořádném stavu nouze a náhrada příjmů
z poskytování související služby v plynárenství

(1) Bylo-li oznámení o těžbě plynu účastníka
trhu s plynem postupem podle § 73d odst. 4 písm. b)
navýšeno na minimální výši těžby, má účastník trhu
s plynem, který je povinný takové navýšení těžby
strpět, v rozsahu tohoto navýšení, nejvýše však
v úrovni kladné odchylky tohoto účastníka trhu
s plynem, právo na náhradu za omezení vlastnického
práva ve výši odpovídající kladnému rozdílu mezi

pořizovací cenou plynu a cenou plynu pro zúčtování
kladné odchylky.

(2) Nárok na náhradu za omezení vlastnického
práva podle odstavce 1 musí být uplatněn u minister-
stva nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy bylo
vlastnické právo omezeno, jinak nárok zaniká. Při-
zná-li ministerstvo nárok na náhradu podle věty
první, je třeba ji uhradit do 30 dnů od uplatnění ná-
roku. Náhrada se hradí ze státního rozpočtu. Uplat-
nění nároku na náhradu za omezení vlastnického
práva podle věty první je podmínkou pro případné
uplatnění nároku na náhradu u soudu.

(3) Pokud stanovená cena plynu pro zúčtování
odchylky v mimořádném stavu nouze nepokrývá ná-
klady na pořízení vyrovnávacího plynu provozova-
telem přepravní soustavy, má provozovatel pře-
pravní soustavy právo na náhradu ve výši rozsahu
nákladů vynaložených na pořízení vyrovnávacího
plynu a příjmů z plateb za zúčtování záporné od-
chylky účastníků trhu s plynem. Pro uplatňování ná-
roku na náhradu a poskytování náhrady se odsta-
vec 2 použije přiměřeně.

(4) Pokud stanovená cena plynu za zúčtování
záporné odchylky v mimořádném stavu nouze ne-
pokrývá náklady dodavatele plynu na pořízení plynu
pro zákazníka, má dodavatel plynu právo na náhradu
ve výši rozdílu mezi pořizovací cenou plynu a cenou
plynu za zúčtování záporné odchylky. Pro uplatňo-
vání nároku na náhradu a poskytování náhrady se
odstavec 2 použije přiměřeně.

(5) Provozovatel zásobníku plynu má právo na
náhradu nákladů spojených s navýšením těžby podle
§ 73d, odst. 4 písm. a) nad rámec sjednaných těžeb-
ních výkonů s účastníky trhu s plynem. Pro uplat-
ňování nároku na náhradu a poskytování náhrady se
odstavec 2 použije přiměřeně.

(6) Je-li při stavu nouze nebo při mimořádném
stavu nouze účastník trhu s plynem povinen podřídit
se přerušení spotřeby plynu, má provozovatel pře-
pravní soustavy a provozovatel distribuční soustavy
právo na náhradu ve výši neuhrazených příjmů za
kapacitní složku ceny za poskytování související
služby v plynárenství. Náhrada se hradí ze státního
rozpočtu. Náhradu ze státního rozpočtu poskytne
na žádost provozovatele přepravní či distribuční
soustavy ministerstvo. Ministerstvo vyplatí náhradu
v oprávněné výši provozovateli přepravní či distri-
buční soustavy do 30 dnů od uplatnění nároku. Mi-
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nisterstvo může po konzultaci s Energetickým regu-
lačním úřadem rozhodnout o vrácení poskytnuté ná-
hrady nebo její části provozovatelem přepravní nebo
distribuční soustavy. Tuto skutečnost oznámí nej-
později do 6 měsíců po skončení stavu nouze Ener-
getickému regulačnímu úřadu. Energetický regulační
úřad rozhodne o způsobu a postupu zahrnutí vratné
části náhrady do ceny za související službu v plyná-
renství v regulovaných letech následujících po roce
skončení stavu nouze. Provozovatel přepravní či dis-
tribuční soustavy odvádí do státního rozpočtu pří-
slušný měsíční podíl vratné části náhrady vždy do
30 dnů po skončení kalendářního měsíce regulova-
ného roku, ve kterém byla vratka náhrady zahrnuta
do ceny za související službu v plynárenství.

§ 73h

Cena dodávky plynu při stavu nouze,
mimořádném stavu nouze a po jejich ukončení

(1) Při stavu nouze vyhlášeném provozovate-
lem přepravní soustavy pro celou plynárenskou sou-
stavu je dodavatel plynu oprávněn zvýšit, a to i opa-
kovaně, na dobu trvání stavu nouze cenu za dodávku
plynu sjednanou se zákazníkem tak, aby zvýšení
ceny dodávky plynu zohledňovalo nejvýše změnu
nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu v době
trvání stavu nouze.

(2) Zvýšení ceny za dodávku plynu je dodavatel
plynu povinen uveřejnit na svých internetových
stránkách. Součástí uveřejnění zvýšení ceny za do-
dávku plynu a jeho oznámení je poučení o právu
zákazníka vypovědět závazek podle odstavce 4.
Zvýšení ceny za dodávku plynu je účinné následující
den po uveřejnění změny ceny dodávky plynu podle
věty první. Platí, že zveřejněním zvýšení ceny za do-
dávku plynu podle věty první je zvýšení ceny za
dodávku plynu oznámeno zákazníkovi.

(3) Dodavatel plynu je povinen oznámit uveřej-
nění zvýšení ceny za dodávku plynu podle od-
stavce 2 a doložit způsob zohlednění změny nákladů
na koupi plynu v době trvání stavu nouze ve zvýše-
ných cenách za dodávku plynu Energetickému regu-
lačnímu úřadu, a to nejpozději do 3 dnů od uveřej-
nění zvýšení ceny za dodávku plynu.

(4) Zákazník je oprávněn vypovědět závazek ze
smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne uveřejnění
zvýšení ceny za dodávku plynu podle odstavce 2
s výpovědní dobou v trvání dvou týdnů, která po-

číná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi
zákazníka dodavateli plynu. Lhůta pro výpověď je
zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení
o výpovědi závazku ze smlouvy dodavateli plynu.

(5) Při mimořádném stavu nouze se po dobu
jeho trvání ujednání o ceně dodávky plynu ze
smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu zá-
kazníkům, nepoužijí. Zákazník je povinen za do-
dávku plynu zaplatit cenu za zúčtování záporné od-
chylky navýšenou o stálý měsíční plat a marži sta-
novené Energetickým regulačním úřadem. Dodava-
tel plynu má právo na dobu trvání mimořádného
stavu nouze stanovit nebo změnit sjednanou nebo
jím stanovenou výši záloh na platby za dodávku
plynu v míře odpovídající ceně za dodávku plynu
při mimořádném stavu nouze; ustanovení § 11
odst. 6 se použije přiměřeně. Zákazník je povinen
po dobu trvání mimořádného stavu nouze hradit zá-
lohy na platby za dodávku plynu stanovené dodava-
telem plynu. Při mimořádném stavu nouze je zákaz-
ník oprávněn vypovědět závazek ze smlouvy, jejímž
předmětem je dodávka plynu, s výpovědní dobou
v trvání dvou týdnů, která počíná běžet dnem ná-
sledujícím po doručení výpovědi zákazníka dodava-
teli plynu.

(6) Dodavatel plynu je oprávněn oznámit zvý-
šení ceny za dodávku plynu do jednoho měsíce po
ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem
přepravní soustavy pro celou plynárenskou soustavu
nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li
současně vyhlášen stav nouze.

(7) Zvýšení ceny za dodávku plynu podle
odstavce 6 je držitel licence 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.

(8) Nebude-li zvýšení ceny plynu oznámeno
podle odstavce 7, nevyvolá právní účinky.

(9) Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny
podle odstavce 6, je oprávněn bez postihu vypovědět
závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne přede
dnem účinnosti zvýšení ceny, přičemž taková výpo-
věď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu
dni účinnosti zvýšení ceny. Lhůta je zachována, je-li
v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi zá-
vazku ze smlouvy držiteli licence.“.
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16. V § 88 se na konci textu odstavce 4 doplňu-
jí věty „Ministerstvo může pro celé území státu
vyhlásit předcházení stavu nouze na období nejvýše
12 kalendářních měsíců. Předcházení stavu nouze
může ministerstvo prodloužit o nejvýše 12 kalendář-
ních měsíců, pokud trvají důvody pro jeho vyhlá-
šení, a to i opakovaně.“.

17. V § 88 se doplňují odstavce 7 a 8, které
znějí:

„(7) Při předcházení stavu nouze nebo stavu
nouze, který ministerstvo vyhlásilo, může přijímat
opatření a ukládat povinnosti držitelům licence na
výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod te-
pelné energie pro snížení rizika vzniku stavu nouze,
řešení vzniklého stavu v soustavách zásobování te-
pelnou energií podle odstavce 1, omezení jeho ná-
sledků nebo obnovení dodávek tepelné energie.

(8) Držitelé licence na výrobu tepelné energie
nebo na rozvod tepelné energie jsou povinni plnit
povinnosti uložené ministerstvem podle odstavce 7
a případné omezení dodávky tepelné energie nebo
využívání zařízení odběratelů tepelné energie prová-
dět pouze na základě povinnosti uložené minister-
stvem. To neplatí, pokud je předcházení stavu nouze
v dané soustavě zásobování tepelnou energií ne-
zbytné z jiných důvodů, než pro které bylo vyhlá-
šeno ministerstvem nebo pokud byl pro soustavu
zásobování tepelnou energií vyhlášen stav nouze
krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města
Prahy.“.

18. V § 90 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, ply-
nu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu
podle § 54 odst. 5 nebo § 73f odst. 1 nebo ulo-
ženým opatřením obecné povahy podle § 73
odst. 9 písm. a) nebo se nepodřídí omezení spo-
třeby tepelné energie podle § 88 odst. 3,“.

19. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé
údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku podle
§ 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší
některou z povinností uvedenou v § 11u odst. 2
nebo 3 nebo v § 11x odst. 6,

m) jako zákazník poruší povinnost uvedenou
v § 11w odst. 1.“.

20. V § 90 odst. 4 se slova „e) až j)“ nahrazují
slovy „e) až j), l) nebo m)“.

21. V § 91 odst. 4 a 9 písmeno b) zní:

„b) neinformuje operátora trhu podle § 12c odst. 3,
nepředá operátorovi trhu nezbytné údaje podle
§ 11s odst. 1, neuchovává údaje podle § 11s
odst. 1 nebo nepředá dodavateli poslední in-
stance některý z údajů podle § 12c odst. 3,“.

22. V § 91 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která
znějí:

„g) použije příspěvek v rozporu s § 11r odst. 1,

h) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11t
odst. 1,

i) neuveřejní informaci o výši příspěvku pro jed-
notlivé kategorie zákazníků podle § 11t odst. 3,

j) nevypořádá rozdíl podle § 11t odst. 4.“.

23. V § 91 odst. 6 písmeno l) zní:

„l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo
změně dodávky plynu podle § 73f odst. 1 nebo
uloženým opatřením obecné povahy podle § 73
odst. 9 písm. a) nebo § 73d odst. 6.“.

24. V § 91 se na konci odstavce 6 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) poruší povinnost vyrábět plyn v nejvyšším
možném množství, které výrobna plynu nebo
těžební plynovod umožňuje dopravit do pře-
pravní nebo distribuční soustavy, podle § 73d
odst. 4 písm. e).“.

25. V § 91 odst. 7 písmeno a) zní:

„a) poruší opatření stanovené formou opatření
obecné povahy podle § 18a odst. 3 nebo § 73
odst. 9 písm. b) nebo § 73d odst. 6,“.

26. V § 91 se na konci odstavce 7 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t) poruší povinnost zajistit službu přepravy pro
vytěžený plyn ze zásobníku plynu podle
§ 73d odst. 4 písm. c).“.

27. V § 91 odst. 10 písmeno a) zní:

„a) poruší opatření stanovené formou opatření
obecné povahy podle § 18a odst. 3 nebo § 73
odst. 9 písm. c) nebo § 73d odst. 6,“.

28. V § 91 odst. 10 písmeno j) zní:

„j) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo
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změně dodávky plynu podle § 73f odst. 1 nebo
uložené opatřením obecné povahy podle § 73
odst. 9 písm. a) nebo § 73d odst. 6.“.

29. V § 91 se na konci odstavce 10 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena s) až v), která
znějí:

„s) v rozporu s § 73 odst. 10 neposkytne Správě
státních hmotných rezerv nebo osobě, která
pro ni uskladnění plynu ve státních hmotných
rezervách zajišťuje, nevyužitý těžební výkon ji-
ných účastníků trhu s plynem,

t) poruší povinnost těžit plyn ze zásobníků plynu
přímo připojených k přepravní soustavě v ne-
zbytné výši určené provozovatelem přepravní
soustavy podle § 73d odst. 4 písm. a),

u) poruší zákaz vtláčení plynu do zásobníku plynu
přímo připojeného k přepravní soustavě stano-
vený v § 73d odst. 4 písm. d),

v) stanoví minimální výši těžby účastníka trhu
s plynem v rozporu s § 73 odst. 5.“.

30. V § 91 se na konci odstavce 11 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) zvýší cenu za dodávku plynu sjednanou se zá-
kazníkem v rozporu s § 73h odst. 1,

j) neoznámí uveřejnění zvýšení ceny za dodávku
plynu nebo nedoloží způsob zohlednění změny
nákladů na koupi plynu v době trvání stavu
nouze Energetickému regulačnímu úřadu podle
§ 73h odst. 3.“.

31. V § 91 se na konci odstavce 12 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která
znějí:

„l) použije příspěvek v rozporu s § 11v odst. 1,

m) nezaregistruje se u operátora trhu nebo nepředá
operátorovi trhu nezbytné údaje podle § 11w
odst. 2,

n) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11x
odst. 1,

o) nevypořádá rozdíl podle § 11x odst. 3 nebo ne-
vrátí přeplatek podle § 11x odst. 3.“.

32. V § 91 se na konci textu odstavce 13 do-
plňují slova „nebo § 11s odst. 2 nebo 3 nebo § 11t
odst. 5 nebo § 11w odst. 3 nebo § 11x odst. 3 ne-
bo 5“.

33. V § 91 odstavec 14 zní:

„(14) Držitel licence na obchod s plynem se do-
pustí přestupku tím, že

a) neuskladní v zásobníku plynu ve stanovený ča-
sový úsek minimální požadované množství
plynu v rozporu s § 60d odst. 3,

b) použije příspěvek v rozporu s § 11r odst. 1,

c) neúčtuje nebo nezohlední příspěvek podle § 11t
odst. 1,

d) neuveřejní informaci o výši příspěvku pro jed-
notlivé kategorie zákazníků podle § 11t odst. 3,

e) nevypořádá rozdíl podle § 11t odst. 4.“.

34. V § 91 odst. 15 písmeno a) zní:

„a) 100 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu do-
saženého provozovatelem přenosové soustavy
nebo provozovatelem přepravní soustavy za
poslední ukončené účetní období, jde-li o pře-
stupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d) ne-
bo m), odstavci 7 písm. b), d), q), r) nebo t)
nebo odstavci 8,“.

35. V § 91a odst. 1 písmeno v) zní:

„v) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu
nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu po-
dle § 54 odst. 5 nebo § 73f odst. 1 nebo uložené
opatřením obecné povahy podle § 73 odst. 9
písm. a) nebo § 73d odst. 6 nebo se nepodřídí
omezení spotřeby tepelné energie podle § 88
odst. 3,“.

36. V § 91a se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé
údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku podle
§ 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší
některou z povinností uvedenou v § 11u odst. 2
nebo 3, § 11w odst. 1 nebo v § 11x odst. 6.“.

37. V § 96d se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Ministerstvo dále vymáhá ukládáním donuco-
vacích pokut splnění povinností nebo zákazů vyplý-
vajících z opatření uloženého rozhodnutím minister-
stva podle § 73 odst. 9 nebo § 73d odst. 6.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 165/2012 Sb.

Čl. II

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro-
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jích energie a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zá-
kona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona
č. 382/2021 Sb. a zákona č. 143/2022 Sb., se mění
takto:

1. V § 28a se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období
ke změně složky ceny služby distribuční soustavy
a složky ceny služby přenosové soustavy na pod-
poru elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí zákazník
za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny
podle vět první a druhé stanovenou samostatně za
jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou slož-
kou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny
služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.“.

2. V § 28a se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke

změně složky ceny služby distribuční soustavy
a složky ceny služby přenosové soustavy na pod-
poru elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí provozovatel
lokální distribuční soustavy za zúčtovací období
platbu na podporu elektřiny podle vět první až třetí
stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtova-
cího období s odlišnou složkou ceny služby distri-
buční soustavy a složkou ceny služby přenosové
soustavy na podporu elektřiny.“.

3. V § 28a se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „nebo jeho části“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 4,
který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

v z. Jurečka v. r.
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roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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