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286

ZÁKON

ze dne 20. září 2022,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004
Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zá-
kona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona
č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona

č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona
č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/
/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/
/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/
/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/
/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019
Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb.,
zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zá-
kona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona
č. 609/2020 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona
č. 131/2022 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., se mění
takto:

1. V § 48 odstavec 1 zní:

„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:

Kód
nomenklatury

Text Sazba daně

2710

motorové benziny, ostatní benziny a letecké po-
honné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1

písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

12 840 Kč/1 000 l

motorové benziny, ostatní benziny a letecké po-
honné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1

písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l

13 710 Kč/1 000 l

střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1
písm. b)

8 450 Kč/1 000 l

těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t

odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1 000 l

2711

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) 0 Kč/t

zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč/t

“.
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2. V § 48 odst. 1 se částka „8 450 Kč“ nahrazuje
částkou „9 950 Kč“.

3. V § 48 odstavce 18 až 20 znějí:
„(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45

odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.

(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45
odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.

(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45
odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.“.

4. V § 48 odst. 18 až 20 se částka „8 450 Kč“
nahrazuje částkou „9 950 Kč“.

5. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní část ustano-
vení zní:

„a) 7 300 Kč/1 000 l minerálních olejů vrací osobě
uvedené v odstavci 1 provozující“.

6. V § 57 odst. 6 písm. a) úvodní části usta-
novení se částka „7 300 Kč“ nahrazuje částkou
„8 500 Kč“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních
olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uve-
deny do volného daňového oběhu přede dnem na-
bytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a po-
vinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/
/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Pro daňové povinnosti u daně z minerálních
olejů vzniklé u minerálních olejů, které byly uve-
deny do volného daňového oběhu přede dnem na-
bytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, jakož i pro práva
a povinnosti s nimi související se použije zákon
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.

3. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na
tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž
nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální
oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2
písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,

a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, nebo

b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na tu
část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok
na vrácení daně vznikl, minerální oleje podle § 45
odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo

b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne
předcházejícího dni nabytí účinnosti čl. I bo-
dů 2, 4 a 6.

5. Při vracení daně z minerálních olejů osobám
užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
nebo pro provádění hospodaření v lese se použije
§ 57 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6, na
tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž
nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že minerální
oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2
písm. j) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,

a) nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle
§ 48 odst. 1 nebo 15 zákona č. 353/2003 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
čl. I bodů 2, 4 a 6, nebo

b) vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu
ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 2, 4 a 6.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 2, 4 a 6 a čl. II bodů 2 a 5, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. září 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. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
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., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona
č. 232/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 11c se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Sjednal-li spotřebitel smlouvu o sdruže-
ných službách dodávky elektřiny nebo plynu se způ-
sobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným
od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizova-
ných trzích s elektřinou nebo plynem, je oprávněn
vypovědět závazek ze smlouvy s výpovědní dobou

v trvání 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi dodava-
teli elektřiny nebo plynu.

(3) K ujednání, které opravňuje dodavatele
elektřiny nebo plynu změnit sjednanou cenu na
určení ceny přímo závislé nebo odvozené od změn
ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích
s elektřinou nebo plynem bez výslovného souhlasu
spotřebitele, se nepřihlíží.“.

2. Za § 11e se vkládá nový § 11ea, který zní:

„§ 11ea

Spotřebitel má právo na poskytnutí informace
o opatřeních, kterými je možné předejít přerušení
nebo ukončení dodávek elektřiny, plynu nebo te-
pelné energie při neoprávněném odběru elektřiny,
plynu nebo tepelné energie z důvodu neplnění pla-
tebních povinností podle § 51 odst. 1 písm. b), § 74
odst. 1 písm. b) nebo § 89 odst. 1 písm. b), a infor-
mace o podmínkách přiznání nároku na dávky státní
sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi
určené k pokrytí nákladů na bydlení a živobytí, jejíž
vzor zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí na
svých internetových stránkách. Informace o dostup-
ných opatřeních musí zahrnovat alespoň informaci
o tom, zda dodavatel elektřiny, plynu nebo tepelné
energie umožní spotřebiteli dohodnout splnění pla-
tebních povinností ve splátkách, a podmínky plnění
platebních povinností ve splátkách. Informace podle
věty první musí dodavatel elektřiny, plynu nebo te-
pelné energie poskytnout spotřebiteli společně s upo-
zorněním na neplnění smluvených platebních povin-
ností alespoň 30 dní před požadovaným dnem pře-
rušení dodávek z důvodu neoprávněného odběru
elektřiny, plynu nebo tepelné energie.“.

3. Za § 19c se vkládají nové § 19d až 19g, které
včetně nadpisů znějí:
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„§ 19d

Mimořádná tržní situace

(1) Nastane-li mimořádná tržní situace na trhu
s elektřinou nebo plynem, může vláda nařízením sta-
novit ceny elektřiny nebo plynu dodávaného zákaz-
níkům nebo jiným účastníkům trhu s elektřinou
nebo plynem.

(2) Vláda při mimořádné tržní situaci může dále
v nezbytném rozsahu nařízením

a) uložit povinnost výroby elektřiny nebo plynu
nebo dodávky elektřiny nebo plynu pro zákaz-
níky nebo jiné účastníky trhu s elektřinou nebo
plynem nebo výrobce tepelné energie za stano-
vených podmínek,

b) uložit povinnost nabídky elektřiny nebo plynu
nebo podpůrných služeb na organizovaných
trzích nebo určeným osobám za stanovených
podmínek,

c) omezit nebo zakázat obchodování s elektřinou
nebo plynem na organizovaných trzích nebo
jiné způsoby obchodování s elektřinou nebo
plynem.

(3) Vláda vydává nařízení podle odstavců 1 a 2
na dobu nejvýše 12 měsíců. Pokud mimořádná tržní
situace přetrvává, může vláda vydat nařízení opako-
vaně. Pomine-li mimořádná tržní situace, vláda na-
řízení neprodleně zruší i před uplynutím doby, na
kterou bylo vydáno.

(4) Vláda může nařízením současně se stanove-
ním cen podle odstavce 1 stanovit rovněž rozsah od-
běru nebo dodávky elektřiny nebo plynu a kategorie
účastníků trhu s elektřinou nebo plynem, na které se
stanovené ceny uplatní, rozsah a způsob poskytnutí
informací a podkladů účastníkem trhu s elektřinou
nebo plynem, na kterého se stanovené ceny uplatní,
dodavateli elektřiny nebo plynu, a další podmínky
pro uplatnění stanovených cen. Tyto podmínky se
považují za další věcné podmínky pro uplatnění sta-
novené formy regulace cen podle zákona o cenách.

(5) Stanoví-li vláda nařízením podle odstavce 4
věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen, je-
jichž splnění závisí na poskytnutí vládou stanove-
ných informací nebo podkladů dodavateli elektřiny
nebo plynu, je účastník trhu s elektřinou nebo ply-
nem, který tyto informace nebo podklady poskytuje,
povinen poskytnout je úplně, správně a pravdivě.

(6) Ustanovení § 17 odst. 12 o regulaci cen při
mimořádné tržní situaci není dotčeno.

§ 19e

Ceny elektřiny nebo plynu
v mimořádné tržní situaci

(1) Je-li ve smlouvě sjednána cena elektřiny
nebo plynu, která je vyšší než cena stanovená vládou,
platí po dobu účinnosti nařízení vlády za ujednanou
cena stanovená vládou.

(2) Je-li ve smlouvě sjednaný způsob určení
ceny přímo závislý nebo odvozený od změn ceny
elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích
s elektřinou nebo plynem a cena elektřiny nebo
plynu dodaného za zúčtovací období, které alespoň
zčásti spadá do doby účinnosti nařízení vlády, je
vyšší než cena za energetickou jednotku stanovená
vládou, platí po tuto část zúčtovacího období za
ujednanou cena stanovená vládou.

(3) Pokud vláda stanovila rozsah odběru nebo
dodávky elektřiny nebo plynu, na který se uplatní
stanovené ceny, platí za ujednanou cena podle od-
stavce 1 nebo 2 pouze na stanovený rozsah odběru
nebo dodávky elektřiny nebo plynu; pro ostatní od-
běr nebo dodávku elektřiny nebo plynu platí nadále
cena ujednaná.

(4) V případech podle odstavce 1 nebo 2 se
ustanovení § 7 zákona o cenách nepoužije.

(5) Dodavatel elektřiny nebo plynu je povinen
do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády stanovit
novou výši zálohových plateb a zaslat spotřebiteli
nebo podnikající fyzické osobě odebírající elektřinu
z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou
plynu do 630 MWh nový předpis zálohových plateb.
Nová výše zálohových plateb musí zohledňovat do-
dávku elektřiny nebo plynu za cenu stanovenou vlá-
dou.

§ 19f

Úhrada prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
v mimořádné tržní situaci

(1) Nepokrývá-li stanovená cena v mimořádné
tržní situaci oprávněné náklady na zajištění dodávky
elektřiny nebo plynu, má účastník trhu s elektřinou
nebo plynem dodávající elektřinu nebo plyn právo
na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé z důvodu do-
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dávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu
a přiměřeného zisku.

(2) Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk hradí
operátor trhu. Operátor trhu je povinen hradit pro-
kazatelnou ztrátu a přiměřený zisk na základě žá-
dosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného
zisku a poskytnutí stanovených podkladů za stano-
vené období. Žádost podle věty první a poskytnuté
podklady předá operátor trhu neprodleně Energetic-
kému regulačnímu úřadu k vyjádření.

(3) Platby operátora trhu na úhradu prokaza-
telné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené ob-
dobí uhrazené před vypořádáním plateb se považují
za zálohové platby. Operátor trhu a účastník trhu
s elektřinou nebo plynem, který žádá o úhradu pro-
kazatelné ztráty a přiměřeného zisku, jsou povinni
po skončení stanoveného období vypořádat rozdíly
mezi zálohovými platbami na úhradu prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku a výší prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období.

(4) Účastník trhu s elektřinou nebo plynem je
povinen uvést v žádosti o úhradu prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku a v podkladech poskyt-
nutých operátorovi trhu úplné, správné a pravdivé
údaje.

(5) Má-li Energetický regulační úřad po ověření
údajů z žádosti a poskytnutých podkladů pochyb-
nosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo
přiměřeného zisku, sdělí tuto skutečnost ve stano-
vené lhůtě společně s důvody operátorovi trhu
a účastníkovi trhu s elektřinou nebo plynem, který
žádost operátorovi trhu podal. Operátor trhu vyzve
účastníka trhu s elektřinou nebo plynem k úpravě
výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
nebo k prokázání správnosti výpočtu prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku. Operátor trhu nepro-
dleně předá novou žádost účastníka trhu s elektřinou
nebo plynem s upraveným výpočtem prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku nebo podklady prokazu-
jící správnost výpočtu prokazatelné ztráty a přiměře-
ného zisku Energetickému regulačnímu úřadu. Po-
kud má Energetický regulační úřad i nadále pochyb-
nosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo
přiměřeného zisku, poskytnutí úhrady zcela nebo
zčásti zakáže rozhodnutím, které je prvním úkonem
v řízení. Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá od-
kladný účinek. To nebrání podání nové žádosti
o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku

za stanovené období i po uplynutí stanoveného ter-
mínu.

(6) Operátor trhu má právo na úhradu finan-
čních prostředků poskytovaných na úhradu proka-
zatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 1
dotací ze státního rozpočtu. O poskytnutí dotace
rozhoduje ministerstvo na základě žádosti operátora
trhu. Ministerstvo poskytuje dotaci v rozsahu před-
pokládaných finančních prostředků na úhradu pro-
kazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkům
trhu s elektřinou nebo plynem podle odstavce 1 před
úhradou plateb účastníkům trhu za stanovené ob-
dobí.

(7) Při úhradě prokazatelné ztráty a přiměře-
ného zisku v nesprávné výši se postupuje podle § 97.

(8) Vláda nařízením stanoví

a) rozsah oprávněných nákladů na zajištění do-
dávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, roz-
hodný den pro výpočet prokazatelné ztráty
a přiměřeného zisku a období, za které se pro-
kazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,

b) postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zá-
lohovými platbami a výší prokazatelné ztráty
a přiměřeného zisku za stanovené období,

c) termíny pro podávání a náležitosti žádosti
o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného
zisku, rozsah podkladů poskytovaných operá-
torovi trhu a způsob podávání žádosti o úhradu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operá-
torovi trhu,

d) pravidla a termíny pro úhradu prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku,

e) pravidla a termíny pro poskytování dotace na
úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.

§ 19g

Zajištění dodávek elektřiny nebo plynu
v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu

(1) Pokud zákazník, který nemá pro období
účinnosti nařízení vlády o stanovení cen zajištěnu
dodávku elektřiny nebo plynu, požádá obchodníka
s elektřinou nebo obchodníka s plynem, který je do-
davatelem poslední instance uvnitř vymezeného
území držitele licence na distribuci elektřiny nebo
plynu podle § 12a odst. 1, o zajištění dodávek elek-
třiny nebo plynu, je obchodník s elektřinou nebo
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obchodník s plynem povinen neprodleně sjednat se
zákazníkem smlouvu o sdružených službách do-
dávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce
elektřiny nebo plynu na dobu neurčitou za cenu
a věcných podmínek stanovených vládou.

(2) Povinnost obchodníka s elektřinou nebo
obchodníka s plynem sjednat smlouvu podle od-
stavce 1 se nevztahuje na dodávky elektřiny nebo
plynu zákazníkům, na které se neuplatní cena sta-
novená vládou nebo s roční spotřebou plynu nad
630 MWh. Povinnost obchodníka s elektřinou nebo
obchodníka s plynem sjednat smlouvu podle od-
stavce 1 se dále nevztahuje na dodávky elektřiny
nebo plynu zákazníkům, kteří jsou vůči tomuto ob-
chodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem
v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku
elektřiny nebo plynu nebo související služby.

(3) Nastane-li v období, pro které vláda stano-
vila ceny, některá ze skutečností podle § 12a odst. 2,
je dodavatel poslední instance povinen v tomto ob-
dobí dodávat elektřinu nebo plyn za cenu stanove-
nou vládou. Ustanovení tohoto zákona o povinnosti
zajištění dodávky poslední instance za cenu regulo-
vanou Energetickým regulačním úřadem se po dobu
účinnosti nařízení vlády o stanovení cen nepoužijí.“.

4. V § 73a se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a zajišťování dodávky plynu v mimořádné
tržní situaci podle § 19g odst. 1“.

5. V § 91 odst. 1 se na konci písmene g) slovo
„nebo“ zrušuje.

6. V § 91 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:
„m) poruší některou z povinností, omezení nebo zá-

kazů stanovených vládou při mimořádné tržní
situaci podle § 19d odst. 2,

n) nevypořádá rozdíl podle § 19f odst. 3, nebo
o) neuvede v žádosti o úhradu prokazatelné ztráty

a přiměřeného zisku nebo podkladech poskyt-
nutých operátorovi trhu úplné, správné nebo
pravdivé údaje podle § 19f odst. 4.“.

7. V § 91 odst. 5 písm. b) se za slova „nebo 4“
vkládají slova „nebo § 19g odst. 3“.

8. V § 91 odst. 5 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

9. V § 91 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) poruší některou z povinností uvedených v § 19e
odst. 5, nebo

l) nesjedná se zákazníkem smlouvu podle § 19g
odst. 1.“.

10. V § 91 odst. 11 písm. b) se za slova „ne-
bo 4“ vkládají slova „nebo § 19g odst. 3“.

11. V § 91 odst. 11 se na konci písmene g) slovo
„nebo“ zrušuje.

12. V § 91 se na konci odstavce 11 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

„k) poruší některou z povinností uvedených v § 19e
odst. 5, nebo

l) nesjedná se zákazníkem smlouvu podle § 19g
odst. 1.“.

13. V § 91 odstavec 13 zní:

„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu
se dopustí přestupku tím, že poruší některou z po-
vinností podle § 11s odst. 2 nebo 3, § 11t odst. 5,
§ 11w odst. 3, § 11x odst. 3 nebo 5, § 19f odst. 2
nebo 3 nebo § 20a odst. 3.“.

14. V § 91 odst. 15 písm. b) se slova „od-
stavci 2,“ nahrazují slovy „odstavci 1 písm. o), od-
stavci 2, odstavci“.

15. V § 91 odst. 15 písm. c) se za slova „od-
stavci 1“ vkládají slova „písm. a) až n)“.

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

„j) poskytne neúplné, nesprávné nebo nepravdivé
informace v rozporu s § 19d odst. 5.“.

17. Za § 96d se vkládá nový § 97, který včetně
nadpisu zní:

„§ 97

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk
poskytnuté v nesprávné výši

(1) Došlo-li k poskytnutí platby na úhradu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo její
části v nesprávné výši, je účastník trhu s elektřinou
nebo plynem, který ji obdržel, povinen vrátit tako-
vou platbu nebo její část operátorovi trhu. Operátor
trhu je oprávněn započítat platbu poskytnutou v ne-
správné výši na úhradu jakékoliv další platby na
úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku.

(2) Pokud nedošlo k vrácení platby na úhradu
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prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo její
části poskytnuté v nesprávné výši nebo započtení
podle odstavce 1, rozhodne Energetický regulační
úřad z moci úřední o tom, že došlo k úhradě pro-
kazatelné ztráty a přiměřeného zisku v nesprávné
výši, stanoví rozsah, v jakém byly prokazatelná
ztráta a přiměřený zisk nesprávně uhrazeny, a uloží
povinnost platbu nebo její část ve stanovené lhůtě
vrátit do státního rozpočtu.

(3) Účastník trhu s elektřinou nebo plynem,
kterému byla platba na úhradu prokazatelné ztráty
a přiměřeného zisku nebo její část v nesprávné výši
poskytnuta, je povinen takovou platbu nebo její část
odvést ve lhůtě určené v rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu do státního rozpočtu. Platba na
úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
v nesprávné výši nebo její část, o které tak rozhodl
Energetický regulační úřad, je příjmem státního roz-
počtu.

(4) Došlo-li k poskytnutí platby na úhradu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v nesprávné
výši v důsledku nesprávných, neúplných nebo ne-
pravdivých údajů uvedených v žádosti o úhradu pro-
kazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo v podkla-
dech poskytovaných se žádostí, je účastník trhu
s elektřinou nebo plynem, který takovou platbu ob-
držel, povinen uhradit penále ve výši 0,1 % denně
z částky rovnající se rozsahu, v jakém byly prokaza-
telná ztráta a přiměřený zisk podle rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu nesprávně uhrazeny,
a to až do doby úhrady této platby do státního roz-
počtu. O tom, zda k poskytnutí platby na úhradu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v nesprávné
výši došlo v důsledku nesprávných, neúplných nebo
nepravdivých údajů, rozhodne Energetický regu-
lační úřad v rozhodnutí podle odstavce 2.

(5) Správu odvodů z plateb na úhradu prokaza-
telné ztráty a přiměřeného zisku a penále vykonává
Energetický regulační úřad podle zákona upravují-
cího správu daní. Účastník trhu s elektřinou nebo
plynem, kterému byla platba na úhradu prokazatelné
ztráty a přiměřeného zisku v nesprávné výši poskyt-
nuta, má při správě odvodů podle věty první posta-
vení daňového subjektu. Odvod z plateb na úhradu
prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a penále lze
vyměřit do 10 let od počátku kalendářního roku ná-
sledujícího po roce, v němž k úhradě platby na

úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku do-
šlo.

(6) Podle odstavců 1 až 5 se postupuje obdobně
v případě, kdy účastník trhu s elektřinou nebo ply-
nem neuhradí operátorovi trhu platbu vyplývající
z vypořádání rozdílů mezi zálohovými platbami
a výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za
stanovené období podle § 19f odst. 3.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen

Čl. II

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění zákona
č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona
č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona
č. 403/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona
č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „působnost“ vkládá slovo
„vlády,“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

„§ 1a

Vláda vykonává působnost při regulaci cen, po-
kud tak stanoví jiný zákon.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností
pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999
Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/
/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/
/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/
/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/
/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/
/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/
/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/
/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 285/
/2020 Sb. a zákona č. 150/2021 Sb.:

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stano-
vení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hod-
nosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb., na-
řízení vlády č. 156/2019 Sb. a nařízení vlády
č. 258/2020 Sb., se mění takto:

1. V části VIII. Vojenská hodnost praporčík
písm. b) bodě 1 se slova „specializovaném zařízení
Vojenského zpravodajství,“ zrušují.

2. V části XIV. Vojenská hodnost major písm. i)
bod 2 zní:

„2. odborně specializované právní podpory
managementu sekce Ministerstva obrany
(starší právník-specialista oddělení pod-
pory),“.

3. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník
písm. a) bod 4 zní:

„4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva
obrany, Vojenského zpravodajství, Agen-
tury finanční, Ředitelství zahraničních akti-
vit, Mnohonárodního centra pro koordinaci
logistiky, Centra ochrany proti zbraním
hromadného ničení, oddělení vzdělávání

Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy Ministerstva obrany, oddělení ekono-
mickému a provoznímu Vojenského histo-
rického ústavu, ekonomickému oddělení
nebo oddělení akvizic Agentury komuni-
kačních a informačních systémů, oddělení
rozpočtu a financování nebo oddělení akvi-
zic anebo odborných oddělení logistického
zabezpečení Agentury logistiky (náčelník
oddělení, vedoucí oddělení),“.

4. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník
písm. l) bod 3 zní:

„3. vysoce odborné specializované právní pod-
pory v rámci organizačního prvku oddělení
inspekce vojsk nebo organizačního prvku
odbor dohledu nad vojenským letectvem
začleněných v Ministerstvu obrany nebo
Inspektorátu náčelníka Generálního štábu
a Ředitelství speciálních sil Ministerstva
obrany nebo Velitelství pro operace, je-li
tato podpora také zaměřena na oblast mezi-
národního válečného nebo humanitárního
práva (vedoucí starší právník-specialista),“.

5. V části XV. Vojenská hodnost podplukovník
se na konci písmene p) doplňují body 3 a 4, které
znějí:

„3. činností podle § 16l zákona č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, (inspektor pro
kybernetickou obranu),

4. tvorby návrhů koncepčně nových právních
předpisů s celostátní působností nebo práv-
ních úprav věcí dosud zákony neupravených
nebo odpovědnost za jejich komplexní posu-
zování v připomínkovém řízení anebo zpra-
covávání zásadních komplexních stanovisek
k těmto předpisům; samostatný výkon kom-
plexních právních činností v oboru státní
správy ústředního správního úřadu, vypraco-
vání zásadních právních výkladů a stanovisek
a stanovování obecných postupů aplikace
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právních předpisů, včetně řešení věcně
a právně složitých případů; provádění právní
podpory při sjednávání mezinárodních
smluv a na ně navazujících dohod (vedoucí
starší právník-specialista u civilní části Minis-
terstva obrany),“.

6. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. b) bodě 10 se slova „protiletadlového raketo-
vého vojska a protiletadlového vojska“ nahrazují
slovy „pozemní protivzdušné obrany“.

7. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. b) bodě 29 se slovo „teritoria“ nahrazuje slovy
„teritoriálních sil“.

8. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník se
na konci písmene b) doplňují body 31 a 32, které
znějí:

„31. vojenskému útvaru plukovního typu (náčel-
ník, ředitel, velitel),

32. úřadu Vojenského zpravodajství (ředitel
úřadu),“.

9. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. h) bodě 21 se slovo „teritoria“ nahrazuje slovy
„teritoriálních sil“.

10. V části XVI. Vojenská hodnost plukovník
písm. h) bod 22 zní:

„22. odboru kriminální služby Hlavního Veli-
telství Vojenské policie, provádění vysoce
odborně specializovaných činností krimi-
nální služby s celorezortní i mimorezortní
působností a koordinace odborných čin-

ností kriminální služby (zástupce náčelníka
odboru),“.

11. V části XVII. Vojenská hodnost brigádní
generál písm. a) bod 12 zní:

„12. 21. základně taktického letectva, 22. zá-
kladně vrtulníkového letectva nebo 24. základně do-
pravního letectva (velitel základny),“.

12. V části XIX. Vojenská hodnost generál-
poručík se na konci textu písmene b) doplňují slova
„ , vojenský představitel České republiky v SHAPE“.

13. Na konci části XIX. Vojenská hodnost ge-
nerálporučík se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno d), které zní:

„d) řízení a provádění mezinárodní spolupráce mezi
Českou republikou a jiným státem a mezinárod-
ními orgány a organizacemi v politické, ekono-
mické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti;
komplexní posuzování a vyhodnocování krizo-
vých jevů v mezinárodní politice a zahraničně
politických a bezpečnostních zájmů České re-
publiky; zastupování ozbrojených sil České re-
publiky v zahraničí na nejvyšší vojensko-poli-
tické a vojensko-strategické úrovni (přidělenec
obrany).“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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