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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu
v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých 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. 365/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen
elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění
nařízení vlády č. 343/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a dodávky elektřiny do místa spotřeby pro-
střednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pro dodávky elektřiny do místa spotřeby
zákazníka prostřednictvím přímého vedení z vý-
robny elektřiny se ustanovení tohoto nařízení po-
užijí obdobně; ustanovení o věcné podmínce pro
uplatnění stanovené ceny spočívající v registraci od-
běrného místa v systému operátora trhu se nepo-
užije.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Jedná-li se o dodávku elektřiny nebo plynu, u které
se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku
plynu podle odstavce 1 nebo 2 vztahuje na stanove-
nou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu, uplatní
se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku
plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 na sta-
novenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „nebo
se jedná“ nahrazují slovy „a jedná se“.

5. V § 4 odst. 2 se na konci písmene a) slovo
„a“ zrušuje.

6. V § 4 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elek-
třiny v odběrném místě podle § 5, které je při-
pojeno k distribuční soustavě na hladině vyso-
kého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se
o zákazníka, který je podnikatelem, ale není ma-
lým nebo středním podnikatelem1) (dále jen
„velký podnikatel“), nebo nesplní věcné pod-
mínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny
pro malého nebo středního podnikatele, a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

7. V § 4 odst. 4 písm. a) se slova „a v odběrném
místě nevyrábí elektřinu z plynu“ nahrazují slovy
„ , s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny“.

8. V § 4 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu
v odběrném místě podle § 5, jedná-li se o zákaz-
níka, který je velkým podnikatelem nebo ne-
splní věcné podmínky pro uplatnění stanovené
ceny plynu pro malého nebo středního podni-
katele, s výjimkou dodávky plynu na výrobu
elektřiny,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na c) a d).
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9. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje.

10. V § 5 odst. 3 se slova „dodavateli elektřiny“
nahrazují slovy „obchodníkovi s elektřinou“.

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) V případě dodávky elektřiny do míst spo-
třeby prostřednictvím přímého vedení stanoví nej-
vyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny výrobce
elektřiny, přičemž skutečnými hodnotami odběru
elektřiny za příslušný kalendářní měsíc, za který se
uplatňuje cena za dodávku elektřiny zákazníkovi po-
dle § 4 odst. 2, jsou hodnoty odběru elektřiny po-
užité výrobcem elektřiny pro vyúčtování dodávky
elektřiny. Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí při-
měřeně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

12. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu po-
dle § 3 odst. 2 na stanovenou hodnotu odběru plynu
v odběrném místě a odebíral-li zákazník v odběrném
místě v kalendářním měsíci rovněž plyn na výrobu
elektřiny nebo tepelné energie, posuzuje se stano-
vená hodnota odběru za kalendářní měsíc z nejvyšší
měsíční hodnoty odběru plynu snížené o množství
plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množ-
ství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie
podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d). Překročí-li sku-
tečný odběr plynu zákazníka snížený o množství
plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množ-
ství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie
v kalendářním měsíci stanovenou hodnotu odběru
plynu, stanoví obchodník s plynem poměr stanovené
hodnoty odběru plynu a skutečného odběru plynu
sníženého o množství plynu spotřebovaného na vý-
robu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na
výrobu tepelné energie. Ustanovení odstavce 6 věty
poslední se použije obdobně. Při vyhodnocení po-
měrné části dodávky plynu spotřebovaného na vý-
robu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) ne-
bo d) za stanovenou cenu se postupuje podle od-
stavce 7.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

13. V § 5 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje čís-

lem „5“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“ a číslo „6“
se nahrazuje číslem „7“.

14. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Je-li ve smlouvě sjednaný způsob určení
ceny za dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19e
odst. 2 energetického zákona a spadá-li zúčtovací
období alespoň zčásti do období, pro které jsou
tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo
plynu, vyhodnocuje se cena za energetickou jed-
notku podle § 19e odst. 2 energetického zákona
pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu
za část zúčtovacího období, pro kterou jsou tímto
nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu.“.

15. V § 6 odst. 5 se za text „§ 4 odst. 2“ vkládá
text „písm. a)“.

16. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elek-
třiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) je po-
skytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlá-
šení uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení
o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje
dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro
velkého podnikatele, obchodníkovi s elektřinou,
který do odběrného místa zákazníka zajišťuje do-
dávku elektřiny.“.

17. V § 6 odst. 6 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo požadavku dodávky elektřiny
za podmínek stanovených pro velkého podnikatele“
a ve větě třetí se za slovo „skutečností“ vkládají slova
„nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek
stanovených pro velkého podnikatele“.

18. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem
nebo který požádal o dodávku elektřiny za podmí-
nek stanovených pro velkého podnikatele, že pro
další období neuplatňuje právo na dodávku elektřiny
za podmínek stanovených pro velkého podnikatele,
platí věty druhá a třetí obdobně.“.

19. V § 7 odst. 4 se za slovo „a“ vkládá slovo
„zda“ a slovo „nevyrábí“ se nahrazuje slovem „vy-
rábí“.

20. V § 7 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu
zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) je poskytnutí
prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvede-
ného v příloze č. 8 k tomuto nařízení o tom, že je
velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku plynu
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za podmínek stanovených pro velkého podnikatele
a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu,
obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa
zákazníka zajišťuje dodávku plynu.“.

21. V § 7 odst. 5 se slova „b) nebo c)“ nahrazují
slovy „c) nebo d)“.

22. V § 7 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Pokud zákazník podle § 4 odst. 4 písm. a)
nebo b) prohlásí, že v odběrném místě vyrábí elek-
třinu z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za
dodávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hod-
noty odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny
obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa
zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle vý-
kazu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
pokud v odběrném místě spotřebovává plyn rovněž
na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c)
nebo d), jinak podle výkazu uvedeného v příloze č. 9
k tomuto nařízení.

(7) Pokud zákazník podle § 4 odst. 3 písm. b)
bodu 1, 3 nebo 4 vyrábí v odběrném místě elektřinu
z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za do-
dávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hodnoty
odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny ob-
chodníkovi s plynem, který do odběrného místa zá-
kazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle výkazu
uvedeného v příloze č. 9 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako od-
stavce 8 až 10.

23. V § 7 odst. 8 se se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo požadavku dodávky plynu za
podmínek stanovených pro velkého podnikatele“
a ve větě třetí se za slovo „skutečností“ vkládají slova
„nebo požadavku dodávky plynu za podmínek sta-
novených pro velkého podnikatele“.

24. V § 7 odst. 8 se věta čtvrtá zrušuje a slova
„Výkaz podle odstavce 4 poskytne zákazník nejpoz-
ději do pátého“ se nahrazují slovy „Zákazník po-
skytne výkaz podle odstavců 5 až 7 nejpozději do
sedmého“.

25. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem
nebo který požádal o dodávku plynu za podmínek
stanovených pro velkého podnikatele, že pro další
období neuplatňuje právo na dodávku plynu za pod-
mínek stanovených pro velkého podnikatele, platí
věty druhá a třetí obdobně.“.

26. V § 7 se odstavec 10 zrušuje.

27. V § 8 odst. 2 se slova „dodavateli elektřiny“
nahrazují slovy „obchodníkovi s elektřinou“.

28. V § 9 odst. 1 se slova „výrobce tepelné
energie“ zrušují.

29. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12a

Zákaz sjednání některých smluv se spotřebitelem
v mimořádné tržní situaci

Na období dodávky elektřiny nebo plynu, které
alespoň zčásti spadá do období, pro které jsou tímto
nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se
zakazuje sjednat se spotřebitelem smlouvu o sdruže-
ných službách dodávky elektřiny nebo plynu se způ-
sobem určení ceny přímo závislým od změn ceny
elektřiny nebo plynu na krátkodobých organizova-
ných trzích s elektřinou nebo plynem a vztaženým
k průběhu hodinové spotřeby elektřiny nebo denní
spotřeby plynu, nejedná-li se o dodávku elektřiny
nebo plynu do odběrného místa vybaveného průbě-
hovým měřením elektřiny nebo plynu.“.

30. V § 13 odst. 2 se slova „2 a 4“ nahrazují
slovy „2, 3 a 5“, za slovy „odst. 2 až“ se číslo „4“
nahrazuje číslem „5“ a za slovy „č. 2 až“ se číslo „6“
nahrazuje číslem „8“.

31. V poznámce pod čarou č. 1 se číslo „5“ na-
hrazuje číslem „6“.

32. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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33. V příloze č. 4 se za slovem „až“ číslo „5“
nahrazuje číslem „6“.

34. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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35. Za přílohu č. 6 se doplňují přílohy č. 7 až 9,
které znějí:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

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

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

Sbírka zákonů č. 442 / 2022Částka 199 Strana 5277



Sbírka zákonů 2022Strana 5278 Částka 199



Sbírka zákonů 2022Částka 199 Strana 5279



Sbírka zákonů 2022

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289 – Administrace: písemné objednávky předplatného,
změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-
-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího 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 Knihkupectví – 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 ne-
prodleně 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.

Strana 5280 Částka 199

8591449 199018

22

ISSN 1211-1244


