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458/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. listopadu 2000

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů

(energetický zákon)

Změna: 262/2002 Sb.

Změna: 151/2002 Sb.

Změna: 278/2003 Sb.

Změna: 356/2003 Sb.

Změna: 670/2004 Sb.

Změna: 342/2006 Sb.

Změna: 186/2006 Sb.

Změna: 296/2007 Sb.

Změna: 124/2008 Sb.

Změna: 158/2009 Sb.

Změna: 223/2009 Sb.

Změna: 227/2009 Sb.

Změna: 281/2009 Sb., 155/2010 Sb.

Změna: 211/2011 Sb.

Změna: 299/2011 Sb.

Změna: 211/2011 Sb. (část), 420/2011 Sb.

Změna: 165/2012 Sb.

Změna: 165/2012 Sb. (část), 350/2012 Sb.



Změna: 90/2014 Sb.

Změna: 250/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1) a upravuje
v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie^1a) podmínky
podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a
povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) energetickou službou činnosti, které vedou ke zvýšení energetické
účinnosti a k úsporám primární energie,

b) vymezeným územím území, na němž držitel licence na distribuci
elektřiny, distribuci plynu nebo rozvod tepelné energie vykonává

licencovanou činnost,

c) zvýšením energetické účinnosti nárůst energetické účinnosti u
konečného uživatele v důsledku technologických či ekonomických změn,

d) úsporami energie množství ušetřené energie určené měřením nebo
odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení

energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších
podmínek, které spotřebu energie ovlivňují,

e) poskytovatelem energetických služeb fyzická nebo právnická osoba,
která poskytuje energetické služby nebo nabízí jiná opatření ke zvýšení
energetické účinnosti zařízení uživatele, či v rámci jeho budovy a nese

při tom jistou míru finančního rizika,

f) kontrolou možnost vykonávat na základě právních nebo faktických
skutečností rozhodující vliv na činnost jiné osoby, zejména na základě

1. vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolované osoby
anebo jeho části, nebo



2. práva anebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující
vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolované osoby,

g) certifikací řízení, v němž se zjišťuje, zda provozovatel přenosové
soustavy, provozovatel přepravní soustavy nebo osoba, která hodlá
provozovat přenosovou nebo přepravní soustavu, splňuje podmínky
nezávislosti provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele
přepravní soustavy podle tohoto zákona a zda získání nebo výkon

kontroly ze strany osoby nebo osob, které mají sídlo, ústřední správu
nebo hlavní místo podnikatelské činnosti ve státě, který není členským

státem Evropské unie (dále jen „osoba z třetí země“), nad
provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost

dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii.

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a) v elektroenergetice

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o
napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV,

která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí
0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV

sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České
republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,

informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je

zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

2. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích
prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení
přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného

elektrického zařízení,

3. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy,
který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a

distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich
provozu,

4. elektrizační soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro
výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně

elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné,
řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na

území České republiky,

5. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování
naměřených hodnot,

6. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné elektrické
zařízení jednoho zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se

uskutečňuje dodávka elektřiny,

7. odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů
elektřiny v daném časovém úseku,

8. podpůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, jejichž
zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k

zajištění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k
dodávce regulační energie,



9. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která
není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a

odběrné místo, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou
nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující

přímé zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho
ovládaných společností nebo zákazníků, a není vlastněno provozovatelem

přenosové soustavy ani provozovatelem distribuční soustavy,

10. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení
400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v

příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění
přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s

elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí,
ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;

přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

11. regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb
nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií nebo elektřina obstaraná

provozovatelem přenosové soustavy v zahraničí,

12. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou
operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí

vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

13. systémovými službami činnosti provozovatele přenosové soustavy pro
zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy s ohledem na

provoz v rámci propojených elektrizačních soustav,

14. typovým diagramem diagram charakterizující roční průběh spotřeby
elektřiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování odchylek,

15. vertikálně integrovaným podnikatelem držitel licencí nebo skupina
držitelů licencí na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s

elektřinou nebo výrobu elektřiny, nad kterými je tatáž osoba oprávněna
nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo nepřímo, vykonávat
kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence vykonává činnost přenosu

elektřiny nebo distribuce elektřiny a alespoň 1 držitel licence
vykonává činnost výroby elektřiny nebo obchodu s elektřinou,

16. vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií
vypořádaný a organizovaný operátorem trhu v součinnosti s

provozovatelem přenosové soustavy,

17. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu
odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo
distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává

nebo přeúčtovává,

18. výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem
energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna

elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s
možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační

soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

b) v plynárenství

1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých,



středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících

technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky
a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a

informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi
a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci

plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném
zájmu,

2. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového
zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní

přípojky,

3. měřicím zařízením veškerá zařízení pro měření, přenos a zpracování
naměřených hodnot,

4. odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení
jednoho zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím

zařízením,

5. odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení počínaje hlavním
uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím

měřicí zařízení,

6. odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů plynu
za daný celý obchodní den,

7. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro
výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí
a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti

výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování
těchto zařízení,

8. plynárenským zařízením veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných
plynových zařízení,

9. plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degazační a
generátorový plyn, bioplyn, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou

používány pro pohon motorových vozidel,

10. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo
distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody,

11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu
přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem

plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení,

12. plynovým zařízením zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zásobníky
plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací,

odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké,
vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody,

odběrná plynová zařízení, související technologická zařízení,

13. zásobníkem plynu podzemní nebo nadzemní plynové zařízení, včetně
souvisejících technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací
techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky

a informačních systémů, sloužící k uskladňování zemního plynu v plynné
nebo kapalné formě přímo propojené s plynárenskou soustavou České



republiky nebo se zahraniční plynárenskou soustavou; zásobník plynu je
zřizován a provozován ve veřejném zájmu,

14. právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na
uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem

distribuční soustavy nebo provozovatelem zásobníku plynu o zajištění
příslušné licencované činnosti podle tohoto zákona,

15. přepravní soustavou vzájemně propojený soubor vysokotlakých
plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů,

včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu
informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,

propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje
přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní soustava je

zřizována a provozována ve veřejném zájmu,

16. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy
nebo distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku

plynu zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní potřebu zákazníka,

17. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více
jak 50 % celkové roční spotřeby plynu v České republice,

18. společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v
nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván zákazníkům

v této nemovitosti,

19. subjektem zúčtování fyzická nebo právnická osoba, pro kterou
operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování odchylek provádí

vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

20. technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání
a techniky v odvětví plynárenství,

21. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní
soustavě nebo distribuční soustavě nebo jinému těžebnímu plynovodu,

22. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová zařízení
uvedený v technických normách nebo technických pravidlech,

23. typovým diagramem dodávek diagram charakterizující roční průběh
spotřeby plynu u zákazníků, jejichž odběrná místa nejsou vybavena

průběhovým měřením, používaný pro vyhodnocování spotřeby,

24. vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem držitel licencí
nebo skupina držitelů licencí na přepravu plynu, distribuci plynu,

uskladňování plynu, obchod s plynem nebo výrobu plynu, nad kterými je
tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, a to přímo nebo

nepřímo, vykonávat kontrolu, a z nichž alespoň 1 držitel licence
vykonává činnost přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu
a alespoň 1 držitel licence vykonává činnost výroby plynu nebo obchodu

s plynem,

25. volnou kapacitou rozdíl mezi technickou kapacitou přepravní
soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu nebo těžebního

plynovodu a souhrnem všech smluvně zajišťovaných kapacit v daném
časovém období při dodržení smluvních tlaků a kapacit nezbytných pro

příslušného držitele licence k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti



provozu příslušného plynárenského zařízení,

26. zákazníkem fyzická či právnická osoba odebírající plyn odběrným
plynovým zařízením, které je připojeno k přepravní nebo distribuční
soustavě nebo k těžebnímu plynovodu, která odebraný plyn pouze

spotřebovává nebo přeúčtovává,

27. výrobnou plynu zařízení na výrobu nebo těžbu plynu nebo terminál
zkapalněného zemního plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných

zařízení, kde uskutečňuje svoji činnost držitel licence na výrobu
plynu,

c) v teplárenství

1. distributorem tepelné energie vlastník nebo nájemce rozvodného
tepelného zařízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo

transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické či právnické
osobě,

2. dodavatelem tepelné energie fyzická či právnická osoba dodávající
tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě; dodavatelem může být

výrobce, distributor a rovněž vlastník nebo společenství vlastníků
zajišťující tepelnou energii jako plnění poskytované s užíváním bytů či

nebytových prostorů nebo k technologickým účelům,

3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu
využití jinou fyzickou či právnickou osobou; dodávka energie tepla k

dalšímu využití se uskutečňuje ve veřejném zájmu,

4. konečným spotřebitelem fyzická či právnická osoba, která dodanou
tepelnou energii pouze spotřebovává,

5. odběratelem tepelné energie distributor, vlastník či společenství
vlastníků odběrného tepelného zařízení; odběratelem může být také

konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému
spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné

spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,

6. odběrem tepelné energie převzetí dodávky tepelné energie od výrobce
nebo distributora ke konečné spotřebě nebo dalšímu využití,

7. odběrným místem místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné
energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do

vlastnictví odběratele,

8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené na zdroj či rozvod
tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v

objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů odběratele,

9. rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, přeměna parametrů a
dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením,

10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu parametrů tepelné energie
pro potřeby jednoho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou

věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna,

11. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie
tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi; odběrné tepelné



zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,

12. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným
odběrným tepelným zařízením,

13. zdrojem tepelné energie zařízení včetně nezbytných pomocných
zařízení a stavebních částí, v němž se využíváním paliv nebo jiné formy

energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce,

14. soustavou zásobování tepelnou energií soustava tvořená vzájemně
propojeným zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným
zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení,
ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě
licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie;
soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve

veřejném zájmu.

§ 3

Podnikání v energetických odvětvích

(1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny,
přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti

operátora trhu, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu,
uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod

tepelné energie.

(2) Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce
plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se

uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení
výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu
nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy,
distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení
nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému

zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit
podle zákona o vyvlastnění.

(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou
za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze

na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence
podle tohoto zákona se nevyžaduje na obchod, výrobu, distribuci a

uskladňování svítiplynu, koksárenského plynu čistého, degazačního a
generátorového plynu, bioplynu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud

se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více
než 50 odběrných míst, a na výrobu tepelné energie určené pro dodávku
konečným spotřebitelům jedním odběrným tepelným zařízením ze zdroje
tepelné energie umístěného v témže objektu nebo mimo objekt v případě,

že slouží ke stejnému účelu. Dále se licence podle tohoto zákona
neuděluje na činnost, kdy zákazník či odběratel poskytuje odebranou
elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě

prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného
elektrického, plynového nebo tepelného zařízení, přičemž náklady na

nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze
rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání. V

případě elektrických zařízení je rozúčtování možné pouze u zařízení do
napětí 52 kV včetně.

(4) Při splnění podmínek podle § 7a mohou v oblasti obchodu s
elektřinou nebo obchodu s plynem na území České republiky podnikat



fyzické nebo právnické osoby i na základě oprávnění k podnikání pro
obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným

orgánem jiného členského státu Evropské unie.

(5) Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění
propanu, butanu a jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny

zajistit pravidelné provádění tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi
vlastněných lahví. Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich

vlastníka se zakazuje.

§ 4

Licence

(1) Licence se uděluje nejvýše na 25 let, a to na

a) výrobu elektřiny,

b) výrobu plynu,

c) přenos elektřiny,

d) přepravu plynu,

e) distribuci elektřiny,

f) distribuci plynu,

g) uskladňování plynu,

h) výrobu tepelné energie,

i) rozvod tepelné energie.

(2) Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se uděluje na
dobu 5 let. Licence na činnosti operátora trhu se uděluje na dobu 25

let.

(3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné

a) licence na přenos elektřiny,

b) licence na přepravu plynu a

c) licence na činnosti operátora trhu.

(4) V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží
vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má

sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let,
licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.

§ 5

Podmínky udělení licence

(1) Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je



a) dosažení věku 18 let,

b) úplná způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost,

d) odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6.

(2) Žádá-li o udělení licence právnická osoba, musí podmínky podle
odstavce 1 písm. a) až c) splňovat členové statutárního orgánu. Dále je
podmínkou pro udělení licence právnické osobě ustanovení odpovědného

zástupce.

(3) Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udělení licence, musí
prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu
licencované činnosti. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udělení

licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k
energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti.
Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen

doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k
účelům vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být

licence udělena. Finanční předpoklady není povinen prokazovat žadatel o
licenci na výrobu elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon
výrobny elektřiny nižší než 200 kW, nebo žadatel o licenci na výrobu

tepelné energie, pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné
energie nižší než 1 MW.

(4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která
byla pravomocně odsouzena

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání alespoň 1 roku,

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s
podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání v energetice,

pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

(5) Odbornou způsobilostí pro udělení licence podle § 4 odst. 1 se
rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 3 roky praxe

v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání technického směru s
maturitou a 6 roků praxe v oboru. U výroby elektřiny nebo tepelné

energie do instalovaného výkonu výrobny 1 MW včetně a samostatného
distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné

energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru
a 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování

malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném
státě. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného

výkonu výrobny 20 kW není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.

(6) Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně
zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a

schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let. Finanční
předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud

zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno



rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že
majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je

zcela nepostačující. Žadatel o licenci není finančně způsobilý,
jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích,
pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na
pokutách.

(7) Technické předpoklady se považují za splněné u energetického
zařízení, u kterého je osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za
podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou

dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o
udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo

jinak provozovat.

(8) K udělení licence na výrobu elektřiny nebo tepla v jaderných
zařízeních je nezbytný souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 6

Odpovědný zástupce

(1) Odpovědný zástupce, je-li ustanoven, odpovídá za výkon licencované
činnosti podle tohoto zákona.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky pro udělení licence podle
§ 5 odst. 1.

(3) Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednoho
držitele licence.

(4) Je-li držitel licence právnickou osobou, je vždy povinen ustanovit
odpovědného zástupce. Je-li držitel licence fyzickou osobou, je povinen
ustanovit odpovědného zástupce, nesplňuje-li sám podmínku odborné

způsobilosti.

(5) Odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být člen dozorčí rady
nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

(6) Ustanovení odpovědného zástupce držitele licence schvaluje
Energetický regulační úřad.

(7) Přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný
zástupce svou funkci vykonávat nebo přestane-li splňovat podmínky pro
výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15
dnů navrhnout nového odpovědného zástupce. Do doby schválení nového

odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti držitel
licence.

§ 7

Žádost o licenci

(1) Licence se uděluje na základě písemné žádosti.

(2) Žádost o udělení licence fyzické osobě obsahuje



a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo přiděleno,
nebo datum narození; ustanoví-li odpovědného zástupce, též tyto údaje

týkající se odpovědného zástupce,

b) předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licencí na
distribuci a rozvod též vymezené území,

c) obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku, a
identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li

přiděleno,

d) požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný
termín zahájení výkonu licencované činnosti,

e) u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky,
místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umístění organizační
složky v České republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se

vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím
organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo
jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.

(3) Žádost o udělení licence právnické osobě obsahuje

a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení,
rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a bydliště

osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou
jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,

b) předmět, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na
distribuci a rozvod též vymezené území,

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

d) údaje týkající se odpovědného zástupce,

e) požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný
termín zahájení výkonu licencované činnosti,

f) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České
republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího

organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím
organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, též
místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky

pobývá.

(4) K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí

a) kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby,
u osob zapsaných v obchodním či obdobném rejstříku postačí výpis z

tohoto rejstříku; zahraniční právnická osoba připojí výpis z obchodního
či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její

organizační složka na území České republiky je zapsána do obchodního
rejstříku, pokud byl již její zápis proveden, a doklad o provozování

podniku v zahraničí,

b) v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo
jeho členem, a odpovědného zástupce, výpis z cizozemské evidence trestů



nebo rovnocenný doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i
státu, kde se naposledy osoba v posledních 3 letech zdržovala

nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát takové doklady,
pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového

státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6 měsíců,

c) doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby a odpovědného
zástupce,

d) doklady prokazující finanční a technické předpoklady,

e) doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému
zařízení,

f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce
a že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou

činnost u jiného držitele licence,

g) u zahraniční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o
fyzickou osobu, která je občanem členského státu Evropské unie;
zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky

organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území
České republiky, a doklady o jeho provozování,

h) doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území.

(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání bezúhonnosti
žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu^1d) výpis z evidence

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z
Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to prostřednictvím

veřejných datových sítí.

(6) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání finančních
předpokladů, že žadatel nemá evidovány nedoplatky na daních,

poplatcích, cle nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyžádá od finančního
orgánu, orgánu správy sociálního zabezpečení a orgánu celní správy

vydání dokladů nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému
veřejné správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o udělení licence

nebo žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nepřipojil.

(7) Žádost o vydání dokladů se předává v elektronické podobě a to
prostřednictvím veřejných datových sítí. Finanční orgán, orgán správy

sociálního zabezpečení a orgán celní správy vydají vyžádané doklady do
7 dnů ode dne doručení žádosti.

(8) Byla-li licence zrušena podle § 10 odst. 2 písm. b) nebo c) tohoto
zákona, lze licenci pro podnikání v témže odvětví takové osobě udělit
nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení licence.

(9) Žadatel o licenci je povinen neprodleně ohlásit Energetickému
regulačnímu úřadu změny údajů uvedených v žádosti o licenci a v
dokladech připojených k žádosti o licenci, které nastaly po podání

žádosti o licenci.

§ 7a

Uznání oprávnění podnikat



(1) Osoba, která hodlá podnikat v energetických odvětvích na území
České republiky na základě oprávnění k podnikání pro obchod s

elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu Evropské unie, musí požádat Energetický regulační úřad

o uznání tohoto oprávnění.

(2) Energetický regulační úřad rozhodne o uznání oprávnění podle
odstavce 1, jestliže na základě oprávnění vydaného jiným členským

státem Evropské unie má žadatel právo vykonávat činnost obchodu s
elektřinou nebo obchodu s plynem. Rozhodne-li Energetický regulační
úřad o uznání oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro
obchod s plynem, považuje se osoba oprávněná k podnikání za držitele
licence podle tohoto zákona. Ustanovení obchodního zákoníku o vzniku
oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky tím není

dotčeno.

(3) Oprávnění podnikat v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu s
plynem v České republice na základě rozhodnutí o uznání oprávnění podle
odstavce 2 zaniká, zanikne-li oprávnění vydané v jiném členském státě,

nebo rozhodne-li Energetický regulační úřad o zrušení rozhodnutí o
uznání takového oprávnění. Pro zrušení rozhodnutí o uznání oprávnění se

uplatní ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) až d). Osoba podnikající v
energetických odvětvích podle odstavce 1 je povinna Energetickému

regulačnímu úřadu oznámit zánik předloženého oprávnění.

§ 8

Udělení licence

(1) Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě
splnění podmínek pro její udělení podle § 5. Licence na obchod s

elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a
způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

(2) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje

a) obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence uděluje,
zapisuje-li se do obchodního rejstříku; jinak jméno a příjmení, jde-li
o fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnickou osobu, identifikační

číslo, bylo-li přiděleno, sídlo nebo bydliště, rodné číslo a
identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození,

b) předmět, místo a rozsah podnikání; u licencí na distribuci
elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie též vymezené

území,

c) technické podmínky, které je držitel licence při výkonu licencované
činnosti povinen dodržovat,

d) termín zahájení výkonu licencované činnosti,

e) dobu, na kterou je licence udělena, a den vzniku oprávnění k
licencované činnosti,

f) schválení odpovědného zástupce podle § 6,

g) seznam provozoven, pro něž se licence uděluje, nebo seznam



vymezených území či specifikaci distribučních či rozvodných zařízení,
pro něž se licence uděluje,

h) u zahraniční fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo a
identifikační číslo, byla-li přidělena, jinak datum narození, bydliště

mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, byl-li
povolen, umístění organizační složky v České republice, byla-li

zřízena, a údaje týkající se odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; u
zahraniční právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, umístění organizační složky v České republice a údaje

týkající se odpovědného zástupce.

(3) Na každé výrobní, přenosové, přepravní, distribuční nebo rozvodné
zařízení a na každé zařízení na uskladňování plynu lze vydat pouze

jednu licenci.

(4) Vyžádá-li si Energetický regulační úřad u orgánu státní správy nebo
od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad podle § 7 odst. 5, ode
dne odeslání žádosti do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu,

lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

(5) Energetický regulační úřad rozhodne při splnění podmínek podle
tohoto zákona o udělení licence zahraniční osobě i před zápisem do

obchodního rejstříku.

(6) Na žádost zakladatele, popřípadě orgánu nebo osoby nebo osob,
oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního

rejstříku, rozhodne Energetický regulační úřad o udělení licence před
zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla

založena.

(7) Nepodá-li osoba uvedená v odstavci 5 nebo 6 návrh na zápis do
obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení
licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o

udělení licence zaniká.

(8) Seznam rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah
těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního

tajemství, uveřejňuje Energetický regulační úřad v Energetickém
regulačním věstníku.

§ 9

Změny rozhodnutí o udělení licence

(1) Držitel licence je povinen neprodleně oznámit Energetickému
regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle § 5 a

všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako
náležitosti žádosti o udělení licence podle § 7, předložit o nich

doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 Energetický regulační úřad
rozhodne o změně rozhodnutí o udělení licence nebo o zrušení licence
podle § 10 odst. 2 a 3. Má-li Energetický regulační úřad rozhodnout o

změně rozhodnutí o udělení licence, provede Energetický regulační úřad
nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci.

(3) O změnách rozhodnutí o udělení licence může Energetický regulační



úřad rozhodnout i z vlastního podnětu v případech, kdy se dozví o
skutečnostech, které tuto změnu odůvodňují.

(4) Na rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence se vztahuje
ustanovení § 8. V případě rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení

licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2, jehož důsledkem je zmenšení
vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, pro něž byla licence

udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se přiměřeně použijí
ustanovení § 10 odst. 4 až 9.

(5) V případě rozšíření počtu provozoven, změny technických parametrů
stávajících provozoven nebo změny rozsahu vymezeného území je držitel

licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto
provozovnách nebo na vymezeném území dnem právní moci rozhodnutí o

změně rozhodnutí o udělení licence.

(6) Požádá-li držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem
nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před uplynutím doby, na kterou
byla licence udělena, o její prodloužení, Energetický regulační úřad

rozhodne o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, nejvýše
však o dobu stanovenou podle § 4 odst. 2. Licence na obchod s

elektřinou nebo na obchod s plynem nezaniká do právní moci rozhodnutí o
žádosti o její prodloužení.

(7) Žádost fyzické osoby o prodloužení doby, na kterou byla licence
udělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst. 2. Žádost právnické osoby

o prodloužení doby, na kterou byla licence udělena, obsahuje
náležitosti podle § 7 odst. 3. Doklady podle § 7 odst. 4 se nevyžadují,
ledaže si jejich doložení v případě důvodných pochybností o splnění
podmínek pro udělení licence Energetický regulační úřad vyžádá.

Ustanovení § 7 odst. 5 a 6 se použije obdobně.

§ 10

Zánik licence

(1) Licence zaniká

a) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí,
pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované

činnosti podle odstavců 9 až 11,

b) zánikem právnické osoby,

c) uplynutím doby, na kterou byla licence udělena,

d) rozhodnutím Energetického regulačního úřadu o zrušení licence.

(2) Energetický regulační úřad licenci zruší, pokud její držitel

a) přestal splňovat podmínky pro její udělení podle tohoto zákona,

b) porušováním povinností stanovených tímto zákonem ohrožuje život,
zdraví nebo majetek osob,

c) při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušuje právní
předpisy s touto činností související,



d) požádal písemně o její zrušení.

(3) Energetický regulační úřad může licenci zrušit, zjistí-li, že

a) její držitel nezahájil výkon licencované činnosti v termínu
stanoveném v rozhodnutí o udělení licence, nebo nevykonává licencovanou

činnost po dobu delší než 24 měsíců,

b) ohledně majetku držitele licence bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licence
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo držitel licence

vstoupil do likvidace,

c) její držitel nezaplatil příspěvek do Energetického regulačního fondu
podle § 14.

(4) Požádá-li držitel licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 o
zrušení licence, je povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti

po dobu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, nejvýše však po dobu
12 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zrušení licence. Tuto

povinnost nemá, prokáže-li, že není schopen plnit své závazky
vyplývající z udělené licence pro překážky, jež nastaly nezávisle na

jeho vůli a které není s to vlastními silami překonat.

(5) O zkrácení lhůty uvedené v odstavci 4 a o termínu zrušení licence
rozhodne Energetický regulační úřad.

(6) Současně s podáním žádosti o zrušení licence předloží žadatel návrh
na řešení vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýšleným ukončením

své činnosti seznámil všechny dotčené účastníky trhu, se kterými má
uzavřené smlouvy podle tohoto zákona.

(7) Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla
zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo je takové řízení

o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby
zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá,

v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická
zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli

licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na
dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není
vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na

vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na
12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k
tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Opravný
prostředek proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nemá

odkladný účinek.

(8) Energetický regulační úřad stanoví na základě znaleckého posudku
úhradu za poskytnutí energetických zařízení podle odstavce 7.

(9) Zemře-li držitel licence, mohou ve výkonu licencované činnosti
pokračovat až do skončení řízení o dědictví

a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li
vlastníkem nebo spoluvlastníkem energetického zařízení, které slouží k

výkonu licencované činnosti,



c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud ve
výkonu licencované činnosti nepokračují dědicové, nebo

d) správce dědictví, pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven
orgánem projednávajícím dědictví.

(10) Pokud osoba nebo osoby podle odstavce 9 písm. a) až c) pokračují
do skončení řízení o dědictví ve výkonu licencované činnosti, jsou

povinny oznámit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu písemně
ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí držitele licence. Správce dědictví je

povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu pokračování ve výkonu
licencované činnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce

ustanoven.

(11) Osoba uvedená v odstavci 9 písm. a) až c), která hodlá pokračovat
ve výkonu licencované činnosti po skončení řízení o dědictví, oznámí

tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 1 měsíce ode
dne právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, a

současně předloží Energetickému regulačnímu úřadu žádost o udělení
licence. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o

žádosti taková osoba pokračuje ve výkonu licencované činnosti na
základě rozhodnutí o udělení licence zemřelého držitele licence.

Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení
licence zaniká licence udělená zemřelému držiteli licence; je-li

rozhodnutím udělena licence pouze na některé z provozoven, vymezená
území či distribuční nebo rozvodná zařízení, na která byla udělena

licence zemřelému držiteli licence, zaniká licence zemřelého držitele
licence pouze v tomto rozsahu.

Certifikace

§ 10a

(1) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel přepravní soustavy
může provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu pouze
tehdy, je-li držitelem certifikátu nezávislosti vydaného Energetickým

regulačním úřadem.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní
soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu každou
změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal nebo by

mohl přestat splňovat některou z podmínek nezávislosti podle § 24a
odst. 2 nebo § 58a až 58n.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní
soustavy je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu veškeré

okolnosti, které by mohly vést k tomu, že nad ním nabude kontrolu osoba
nebo osoby z třetí země, nebo že dojde ke změně osoby nebo osob z třetí

země vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové soustavy nebo
přepravní soustavy, nebo změnu jiných podstatných okolností. O této

skutečnosti je Energetický regulační úřad povinen informovat Evropskou
Komisi (dále jen „Komise“).

§ 10b

(1) Certifikace se zahajuje na žádost provozovatele přenosové soustavy
nebo provozovatele přepravní soustavy nebo osoby, která hodlá

provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu.



(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední

a) má-li důvodně za to, že provozovatel přenosové soustavy nebo
provozovatel přepravní soustavy přestal nebo přestane splňovat některou

z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n, nebo

b) z podnětu Komise.

(3) Pokud Energetický regulační úřad neshledá důvody k zahájení
certifikace na základě oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo

provozovatele přepravní soustavy podle § 10a odst. 2, sdělí to do 30
dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a provozovateli přenosové

soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části
rozhodnutí a odůvodnění a oznámí jej Komisi a účastníkovi řízení. Před

oznámením konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění Komisi umožní
Energetický regulační úřad účastníkovi řízení se k němu vyjádřit.

Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí a
odůvodnění do 4 měsíců od

a) zahájení certifikace na žádost,

b) obdržení podnětu Komise, nebo

c) obdržení oznámení provozovatele přenosové soustavy nebo
provozovatele přepravní soustavy.

(5) Pokud v certifikaci zahájené na žádost nevyhotoví Energetický
regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí a odůvodnění do 4

měsíců ode dne jejího zahájení, platí, že do vydání rozhodnutí žadatel
splňuje podmínku pro provozování přenosové nebo přepravní soustavy

podle § 10a odst. 1. Pokud v certifikaci zahájené z moci úřední
nevyhotoví Energetický regulační úřad koncept výrokové části rozhodnutí
a odůvodnění do 4 měsíců od obdržení podnětu Komise nebo od oznámení
provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy,

platí, že Energetický regulační úřad neprokázal důvody pro zrušení
certifikátu nezávislosti. Tuto skutečnost Energetický regulační úřad

neprodleně oznámí Komisi a předá jí veškeré použité podklady. Dále se v
certifikaci postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

(6) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže
v certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky

nezávislosti podle § 24a odst. 2 nebo § 58a až 58n.

(7) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad
certifikát nezávislosti zruší, pokud se v certifikaci prokáže, že

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy
opakovaně závažným způsobem porušil některou z podmínek nezávislosti
podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2 a opatření uložená

Energetickým regulačním úřadem podle tohoto zákona nevedla k nápravě. V
opačném případě Energetický regulační úřad certifikaci zastaví. O
výsledku řízení informuje Energetický regulační úřad bezodkladně

Komisi.

§ 10c



(1) Certifikace provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele
přepravní soustavy kontrolovaného osobou nebo osobami z třetí země se
zahajuje na žádost provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele
přepravní soustavy, nad nímž vykonává kontrolu osoba nebo osoby z třetí
země, nebo osoby kontrolované osobou nebo osobami z třetí země, která

hodlá provozovat přenosovou soustavu nebo přepravní soustavu.
Energetický regulační úřad neprodleně informuje o zahájení certifikace

Komisi.

(2) Energetický regulační úřad zahájí certifikaci z moci úřední,
dozví-li se o skutečnostech, které vedou nebo mohou vést k tomu, že
osoba nebo osoby z třetí země získají kontrolu nad provozovatelem

přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy, a informuje
o tom neprodleně Komisi. Pokud Energetický regulační úřad neshledá

důvody k zahájení certifikace na základě oznámení provozovatele
přenosové soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 10a

odst. 3, sdělí to do 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, Komisi a
provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.

(3) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je podmíněno závazným
stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) o
tom, zda získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí

země nad provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy může ohrozit
bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské

unii. Ministerstvo vydá závazné stanovisko do 2 měsíců ode dne doručení
žádosti Energetického regulačního úřadu o jeho vydání. Nevydá-li

ministerstvo závazné stanovisko ve lhůtě podle věty druhé, platí, že
získání nebo výkon kontroly ze strany osoby nebo osob ze třetí země nad
provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy neohrozí bezpečnost
dodávek elektřiny nebo plynu v České republice a Evropské unii. Závazné

stanovisko ministerstvo vydává na základě posouzení

a) práv a závazků Evropské unie ve vztahu k dané třetí zemi nebo zemím,
které vyplývají z mezinárodního práva, včetně dohod uzavřených s jednou

nebo několika třetími zeměmi, jichž je Evropská unie smluvní stranou a
které upravují bezpečnost dodávek energií,

b) práv a závazků České republiky ve vztahu k dané třetí zemi nebo
zemím, které vyplývají z dohod uzavřených s touto třetí zemí nebo

zeměmi,

c) jiných skutečností nebo okolností hodných zvláštního zřetele.

(4) Energetický regulační úřad vyhotoví koncept výrokové části
rozhodnutí a odůvodnění do 4 měsíců ode dne zahájení certifikace a
oznámí jej Komisi, ministerstvu a účastníkovi řízení. Před oznámením
tohoto konceptu Komisi umožní Energetický regulační úřad účastníkovi

řízení se k němu vyjádřit. Současně s oznámením konceptu výrokové části
rozhodnutí a odůvodnění požádá Energetický regulační úřad Komisi o

vydání stanoviska, zda

a) žadatel nebo provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti podle § 24a odst. 2

nebo § 58a až 58n,

b) udělení certifikátu nezávislosti neohrozí bezpečnost dodávek
elektřiny nebo plynu do Evropské unie.

(5) Nevydá-li Komise stanovisko do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o



jeho vydání nebo do 4 měsíců v případě, že Komise požádá o vyjádření
Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen
„Agentura“)^20), orgány jiných členských států nebo dotčené osoby,
platí, že nemá proti konceptu výrokové části rozhodnutí a odůvodnění

námitky.

(6) Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí ve věci do 2 měsíců ode
dne, kdy obdržel stanovisko Komise nebo kdy lhůta pro vydání stanoviska
Komise uplynula. Přitom v co největší míře zohlední stanovisko Komise.

(7) Energetický regulační úřad udělí certifikát nezávislosti, jestliže
v certifikaci zahájené na žádost žadatel prokáže, že splňuje podmínky
nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m nebo § 58n odst. 2, a
zároveň bylo zjištěno, že získání nebo výkon kontroly ze strany osoby

nebo osob ze třetí země nad provozovatelem přenosové nebo přepravní
soustavy neohrozí bezpečnost dodávek elektřiny nebo plynu v České

republice a Evropské unii.

(8) V certifikaci zahájené z moci úřední Energetický regulační úřad
certifikát nezávislosti zruší, pokud se prokáže, že provozovatel

přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy nesplňuje
některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2, § 58b až 58m

anebo § 58n odst. 2, nebo v důsledku změn osoby anebo osob z třetí země
vykonávajících kontrolu nad provozovatelem přenosové soustavy anebo

provozovatelem přepravní soustavy, nebo změn jiných podstatných
okolností může dojít k ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny nebo
plynu v České republice a Evropské unii, jinak Energetický regulační

úřad certifikaci zastaví. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je
podmíněno závazným stanoviskem ministerstva; ustanovení odstavce 3 se

použije přiměřeně.

(9) Výrokovou část rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a
stanovisko Komise uveřejní Energetický regulační úřad způsobem

umožňujícím dálkový přístup a v Energetickém regulačním věstníku. Pokud
Energetický regulační úřad rozhodl odlišně od stanoviska Komise,

uveřejní rovněž odůvodnění rozhodnutí.

§ 11

Práva a povinnosti držitelů licencí

(1) Držitel licence je povinen

a) vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a
trvale bezpečná dodávka energie, pokud je mu tato povinnost uložena ve

zvláštní části tohoto zákona,

b) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí o
cenách a údaje pro přípravu a provádění programů zvýšení energetické
účinnosti a podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření

ke zvýšení energetické účinnosti,

c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická
zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené
právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými

pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky,

d) zajistit, aby práce spojené s výkonem licencované činnosti byly



prováděny osobami s odbornou způsobilostí,

e) poskytovat ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní
energetické inspekci pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro

výkon jejich zákonem stanovených oprávnění a umožnit jim přístup k
zařízením, která k výkonu licencované činnosti slouží,

f) vyúčtovávat dodávku energií a souvisejících služeb a cenu na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných

zdrojích energie,

g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech charakteru obchodního,
technického a finančního, o kterých se dozvěděl od svých zákazníků,

h) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb a v případě
jejich nedodržení poskytovat náhradu,

i) vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a
zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí,

j) při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace o
podmínkách dodávek energie,

k) zdržet se všech činností, které brání poptávce po energetických
službách a dalších opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti anebo

jejich poskytování nebo které brání rozvoji trhů s energetickými
službami a dalšími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti,

l) zajistit, aby byly splněny povinnosti držitele licence podle tohoto
zákona a jiných právních předpisů i v případech, kdy držitel licence

zajišťuje výkon činnosti spojené s právy a povinnostmi držitele licence
prostřednictvím třetí osoby na základě smluvních vztahů, uzavřených

podle obecně závazných právních předpisů,

m) mít k plnění svých práv a povinností k dispozici potřebné lidské,
technické a finanční zdroje.

(2) Držitel licence podle § 4 odst. 1 postupuje při výkonu licencované
činnosti při řešení krizových situací^1d) podle havarijního plánu a
spolupracuje při tom s orgány krizového řízení; havarijní plán je

součástí plánu krizové připravenosti^1e).

(3) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s
elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uchovávat po dobu 5 let

údaje o plnění podle smluv uzavřených s účastníky velkoobchodního trhu
s elektřinou nebo plynem, s provozovatelem přenosové soustavy,

provozovatelem přepravní soustavy nebo s provozovateli zásobníků plynu,
jejichž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu nebo deriváty

vztažené k elektřině nebo plynu, a na vyžádání těchto orgánů uchovávané
údaje poskytovat.

(4) Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu
plynu nebo distribuci plynu a držitel licence na činnosti operátora

trhu je povinen provést úkony nezbytné k uskutečnění volby nebo změny
dodavatele elektřiny nebo plynu, pokud zákazník takové právo uplatní.

Uplatněním práva na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu v rozporu se
sjednanými podmínkami ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem

elektřiny nebo plynu není dotčena odpovědnost zákazníka za způsobenou



škodu.

(5) Další práva a povinnosti držitelů licence podle jednotlivých
odvětví jsou uvedeny ve zvláštní části tohoto zákona.

§ 11a

Některá opatření na ochranu zákazníka

(1) Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s
elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem

umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu a ceny
za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční
spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a ceny za

dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby
odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Změny cen za dodávku

elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo
plynu je držitel licence povinen uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem

jejich účinnosti.

(2) Byla-li s podnikající fyzickou osobou uzavřena smlouva, jejímž
předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, mimo prostory obvyklé k

podnikání držitele licence, ustanovení § 57 občanského zákoníku se
použije obdobně. Spotřebitel^1f) nebo podnikající fyzická osoba, na

kterou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 občanského
zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo

plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence,
písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do

5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění
práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy

písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

(3) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem,
výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu
nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení

důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny
jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí
zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek

nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka
poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je

zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10
dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

(4) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního
měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li

zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na
odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči
zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od

účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než
10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo

odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

(5) Pro sjednání zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny jiných
smluvních podmínek, ke kterému není podle smlouvy uzavřené se

zákazníkem třeba výslovného projevu vůle zákazníka nebo je projev vůle
zákazníka spojen s marným uplynutím lhůty, se přiměřeně použijí



ustanovení odstavců 3 a 4.

(6) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu
plynu nebo obchod s plynem je povinen zákazníkům umožnit

neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn.

(7) Účtuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem,
výrobu elektřiny nebo výrobu plynu zálohové platby na dodávku elektřiny

nebo plynu, je povinen stanovit zálohové platby v rozsahu spotřeby za
předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně

předpokládané spotřeby elektřiny nebo plynu na následující zúčtovací
období.

§ 12

Povinnosti nad rámec licence

(1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce
elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se rozumí převzetí

povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované
činnosti, jiným držitelem licence.

(2) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli
licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinnost poskytovat

dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu.

(3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli
licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost

zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence
na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

(4) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle odstavců 2 a 3 se
vydává na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Opravný prostředek

podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod
tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se hradí
z prostředků Energetického regulačního fondu (dále jen "fond") podle §

14. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na distribuci
elektřiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední instance je

důvodem pro úpravu regulovaných cen.

(6) Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad rámec
licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty vztahující

se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně.

(7) Povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu
energetická zařízení k zajištění povinností nad rámec licence se
vztahuje i na fyzickou či právnickou osobu, která není držitelem
licence, a která přestala nebo bezprostředně hrozí, že přestane

vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka elektřiny, plynu
nebo tepelné energie. Ustanovení § 10 odst. 7 a 8 platí obdobně.

§ 12a

Dodavatel poslední instance



(1) Dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele
licence na distribuci elektřiny nebo plynu, jehož zařízení je připojeno
k přenosové nebo k přepravní soustavě, je držitel licence na obchod s
elektřinou nebo na obchod s plynem, který je nebo byl součástí téhož
vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného

plynárenského podnikatele, jako je držitel licence na distribuci
elektřiny nebo na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází

odběrné místo.

(2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi,
jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění nebo možnost

dodávat elektřinu nebo plyn nebo ukončil dodávku elektřiny nebo plynu.
Tato povinnost vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli

poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného
zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a

nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12
měsíců byla vyšší než 60 tis. m3.

(3) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmínky dodávky je dodavatel
poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčenému zákazníkovi a

provozovateli distribuční soustavy.

(4) V případech dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední
instance předá provozovatel distribuční soustavy dodavateli poslední

instance identifikační údaje o dotčeném zákazníkovi.

(5) Dodavatel poslední instance není povinen dodávat elektřinu nebo
plyn při zjištění neoprávněného odběru v daném odběrném místě.

(6) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn po dobu
nejdéle 6 měsíců domácnosti, která má nové odběrné místo, do něhož

elektřina nebo plyn nebyly ještě dodávány, a to v případě, byl-li o
dodávku touto domácností požádán.

(7) Okamžikem zahájení dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem
poslední instance jsou ukončeny dodávky elektřiny nebo plynu původním

dodavatelem zákazníkovi.

§ 13

zrušen

§ 14

Fond

(1) Prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence,
kteří plní povinnost dodávky tepelné energie nad rámec licence, vede

Energetický regulační úřad na zvláštním běžném účtu. Příjmy účtu tvoří
platby povinného subjektu, úroky a úrok z prodlení.

(2) Držitelé licencí podle § 4 odst. 1 písm. h) a i) jsou povinni
finančně přispívat do fondu. Prostředky fondu jsou jinými peněžními
prostředky státu a jsou účelově vázány k úhradě prokazatelné ztráty
držitele licence plnícího povinnost dodávky tepelné energie nad rámec

licence.

(3) Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne,



nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše
50 000 000 Kč. Při správě příspěvků Energetický regulační úřad

postupuje podle daňového řádu. Vypořádáním přeplatků a nedoplatků,
včetně dodatečně vyměřeného příspěvku není dotčena již stanovená výše

příspěvků držitelů licencí. Příspěvky do fondu se vyměří za účetní
období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč.

Přeplatky do výše 100 Kč Energetický regulační úřad nevrací.

(4) Postup pro stanovení výše příspěvku jednotlivých držitelů licence
je určen součinem jejich podílu na celkovém ročním objemu dosažených
tržeb jimi provozovaných licencovaných činností za uplynulý kalendářní
rok a částky vyplývající z odstavce 3 pro příslušný rok. Osvobozeni od

povinnosti placení příspěvku jsou ti držitelé licencí, jejichž výše
příspěvků nedosahuje 100 Kč. Celková částka, o kterou se tak snížila
celková výše tržeb oznámená držiteli licencí, se rozpočítá na držitele
licencí, na které se osvobození nevztahuje, a o tento podíl se zvýší

vyměřovaný příspěvek, který jsou povi


