
458/2000 Sb. 
 
   ZÁKON 
 
   ze dne 28. listopadu 2000 
 
   o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v energetických 
   odv ětvích a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
 
   (energetický zákon) 
 
   Zm ěna: 262/2002 Sb. 
 
   Zm ěna: 151/2002 Sb. 
 
   Zm ěna: 278/2003 Sb. 
 
   Zm ěna: 356/2003 Sb. 
 
   Zm ěna: 670/2004 Sb. 
 
   Zm ěna: 342/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 186/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 296/2007 Sb. 
 
   Zm ěna: 124/2008 Sb. 
 
   Zm ěna: 158/2009 Sb. 
 
   Zm ěna: 223/2009 Sb. 
 
   Zm ěna: 227/2009 Sb. 
 
   Zm ěna: 281/2009 Sb., 155/2010 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 
   ČÁST PRVNÍ 
 
   PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERG ETICKÝCH ODVĚTVÍCH 
 
   HLAVA I 
 
   OBECNÁ ČÁST 
 
   § 1 
 
   P ředmět úpravy 
 
   Tento  zákon zapracovává p říslušné p ředpisy Evropských spole čenství^1), 
   zárove ň    navazuje    na    p římo   použitelné   p ředpisy   Evropských 
   spole čenství^1a)  a  upravuje podmínky podnikání, výkon s tátní správy a 
   regulaci  v  energetických  odv ětvích,  kterými jsou elektroenergetika, 
   plynárenství  a  teplárenství,  jakož  i práva a  povinnosti fyzických a 
   právnických osob s tím spojené. 
 
   § 2 
 
   Vymezení pojm ů 



 
   (1) Pro ú čely tohoto zákona se rozumí 
 
   a)  energetickou  službou  činnosti, které vedou ke zvýšení energetické 
   ú činnosti a k úsporám primární energie, 
 
   b)  vymezeným  územím  území,  na  n ěmž  držitel  licence na distribuci 
   elekt řiny,  distribuci  plynu  nebo  rozvod  tepelné  ene rgie  vykonává 
   licencovanou činnost, 
 
   c)  zvýšením  energetické  ú činnosti  nár ůst  energetické  ú činnosti  u 
   kone čného uživatele v d ůsledku technologických či ekonomických zm ěn, 
 
   d)  úsporami  energie  množství  ušet řené  energie  ur čené m ěřením nebo 
   odhadem  spot řeby  p řed  provedením jednoho či více opat ření ke zvýšení 
   energetické  ú činnosti  a  po  n ěm,  p ři zajišt ění normalizace vn ějších 
   podmínek, které spot řebu energie ovliv ňují, 
 
   e)  poskytovatelem  energetických  služeb fyzick á nebo právnická osoba, 
   která poskytuje energetické služby nebo nabízí j iná opat ření ke zvýšení 
   energetické ú činnosti za řízení uživatele, či v rámci jeho budovy a nese 
   p ři tom jistou míru finan čního rizika. 
 
   (2) Dále se pro ú čely tohoto zákona rozumí 
 
   a) v elektroenergetice 
 
   1.  distribu ční soustavou vzájemn ě propojený soubor vedení a za řízení o 
   nap ětí  110 kV, s výjimkou vybraných vedení a za řízení o nap ětí 110 kV, 
   která  jsou  sou částí  p řenosové soustavy, a vedení a za řízení o nap ětí 
   0,4/0,23  kV,  1,5  kV,  3  kV,  6  kV,  10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV 
   sloužící  k  zajišt ění  distribuce  elekt řiny  na vymezeném území České 
   republiky,  v četn ě  systém ů  m ěřicí,  ochranné,  řídicí, zabezpe čovací, 
   informa ční  a  telekomunika ční techniky v četn ě elektrických p řípojek ve 
   vlastnictví provozovatele distribu ční soustavy; distribu ční soustava je 
   z řizována a provozována ve ve řejném zájmu, 
 
   2.  druhotným  energetickým zdrojem využitelný e nergetický zdroj, jehož 
   energetický  potenciál  vzniká  jako  vedlejší  produkt  p ři  p řeměně a 
   kone čné  spot řebě  energie,  p ři uvol ňování z bituminozních hornin nebo 
   p ři  energetickém využívání nebo odstra ňování odpad ů a náhradních paliv 
   vyrobených na bázi odpad ů nebo p ři jiné hospodá řské činnosti, 
 
   3.  elektrickou p řípojkou za řízení, které za číná odbo čením od spínacích 
   prvk ů nebo p řípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbo čením od vedení 
   p řenosové  nebo distribu ční soustavy, a je ur čeno k p řipojení odb ěrného 
   elektrického za řízení, 
 
   4.  elektrickou stanicí soubor staveb a za řízení elektriza ční soustavy, 
   který   umož ňuje   transformaci,  kompenzaci,  p řeměnu  nebo  p řenos  a 
   distribuci elekt řiny, v četn ě prost ředk ů nezbytných pro zajišt ění jejich 
   provozu, 
 
   5.  elektriza ční  soustavou  vzájemn ě  propojený  soubor  za řízení  pro 
   výrobu,   p řenos,   transformaci   a   distribuci   elekt řiny,   v četn ě 
   elektrických  p řípojek,  p římých  vedení,  a  systémy m ěřicí, ochranné, 
   řídicí,  zabezpe čovací,  informa ční a telekomunika ční techniky, a to na 
   území České republiky, 
 
   6.  kombinovanou  výrobou elekt řiny a tepla p řeměna primární energie na 
   energii elektrickou a užite čné teplo ve spole čném sou časn ě probíhajícím 



   procesu v jednom výrobním za řízení, 
 
   7.  m ěřicím  za řízením veškerá za řízení pro m ěření, p řenos a zpracování 
   nam ěřených hodnot, 
 
   8.  odb ěrným  místem  místo,  kde  je  instalováno  odb ěrné  elektrické 
   za řízení jednoho zákazníka, v četn ě měřicích transformátor ů, do n ěhož se 
   uskute čňuje dodávka elekt řiny, 
 
   9. odchylkou sou čet rozdíl ů skute čných a sjednaných dodávek nebo odb ěr ů 
   elekt řiny v daném časovém úseku, 
 
   10. podp ůrnými službami činnosti fyzických či právnických osob, jejichž 
   za řízení  jsou  p řipojena  k elektriza ční soustav ě, které jsou ur čeny k 
   zajišt ění systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravi dla dochází k 
   dodávce regula ční energie, 
 
   11.  p římým vedením vedení elekt řiny spojující výrobnu elekt řiny, která 
   není  p řipojena  k  p řenosové  soustav ě  nebo k distribu ční soustav ě, a 
   odb ěrné  místo,  které není elektricky propojeno s p řenosovou soustavou 
   nebo  s  distribu ční  soustavou,  nebo  elektrické vedení zabezpe čující 
   p římé   zásobování   vlastních   provozoven   výrobce   elekt řiny,  jeho 
   ovládaných  spole čností nebo zákazník ů, a není vlastn ěno provozovatelem 
   p řenosové soustavy ani provozovatelem distribu ční soustavy, 
 
   12.  p řenosovou  soustavou  vzájemn ě propojený soubor vedení a za řízení 
   400  kV,  220  kV  a  vybraných  vedení  a za řízení 110 kV, uvedených v 
   p říloze Pravidel provozování p řenosové soustavy, sloužící pro zajišt ění 
   p řenosu  elekt řiny  pro  celé  území  České  republiky  a  propojení  s 
   elektriza čními  soustavami  sousedních  stát ů,  v četn ě  systém ů měřicí, 
   ochranné, řídicí, zabezpe čovací, informa ční a telekomunika ční techniky; 
   p řenosová soustava je z řizována a provozována ve ve řejném zájmu, 
 
   13.  regula ční energií elekt řina zajiš ťovaná aktivací podp ůrných služeb 
   nebo  na vyrovnávacím trhu s regula ční energií nebo elekt řina obstaraná 
   provozovatelem p řenosové soustavy v zahrani čí, 
 
   14.  subjektem  zú čtování  fyzická  nebo  právnická  osoba,  pro ktero u 
   operátor   trhu   na  základ ě  smlouvy  o  zú čtování  odchylek  provádí 
   vyhodnocení, zú čtování a vypo řádání odchylek, 
 
   15.  systémovými službami činnosti provozovatele p řenosové soustavy pro 
   zajišt ění  spolehlivého  provozu  elektriza ční  soustavy  s  ohledem na 
   provoz v rámci propojených elektriza čních soustav, 
 
   16.  typovým  diagramem  diagram charakterizujíc í ro ční pr ůběh spot řeby 
   elekt řiny u zákazníka, který se používá pro vyhodnocování  odchylek, 
 
   17. vertikáln ě integrovaným podnikatelem podnikatel, který je drž itelem 
   alespo ň jedné z licencí na p řenos elekt řiny nebo distribuci elekt řiny a 
   alespo ň  jedné  z licencí na výrobu elekt řiny nebo obchod s elekt řinou, 
   nebo  skupina  podnikatel ů,  pokud  jejich  vzájemné  vztahy odpovídají 
   bezprost ředně  závaznému  p ředpisu  Evropských  spole čenství^1b) a jsou 
   držiteli  alespo ň  jedné  z licencí na p řenos elekt řiny nebo distribuci 
   elekt řiny  a  alespo ň jedné z licencí na výrobu elekt řiny nebo obchod s 
   elekt řinou, 
 
   18.  vyrovnávacím  trhem  s  regula ční  energií trh s regula ční energií 
   vypo řádaný   a   organizovaný   operátorem   trhu   v   sou činnosti   s 
   provozovatelem p řenosové soustavy, 
 



   19.   zákazníkem  fyzická  či  právnická  osoba  odebírající  elekt řinu 
   odb ěrným  elektrickým  za řízením,  které  je p řipojeno k p řenosové nebo 
   distribu ční  soustav ě,  která  nakoupenou  elekt řinu pouze spot řebovává 
   nebo p řeúčtovává, 
 
   20.  výrobnou  elekt řiny energetické za řízení pro p řeměnu r ůzných forem 
   energie  na  elekt řinu,  zahrnující  všechna nezbytná za řízení; výrobna 
   elekt řiny  o  celkovém instalovaném elektrickém výkonu 10 0 MW a více, s 
   možností  poskytovat  podp ůrné  služby k zajišt ění provozu elektriza ční 
   soustavy, je z řizována a provozována ve ve řejném zájmu, 
 
   b) v plynárenství 
 
   1.  distribu ční  soustavou  vzájemn ě  propojený  soubor  vysokotlakých, 
   st ředotlakých   a  nízkotlakých  plynovod ů,  plynovodních  p řípojek  ve 
   vlastnictví   provozovatele   distribu ční   soustavy   a  souvisejících 
   technologických objekt ů, v četn ě systému řídicí a zabezpe čovací techniky 
   a  za řízení  k  p řevodu  informací  pro  činnosti  výpo četní techniky a 
   informa čních systém ů, který není p římo propojen s kompresními stanicemi 
   a  na  kterém  zajiš ťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci 
   plynu;  distribu ční  soustava  je  z řizována  a provozována ve ve řejném 
   zájmu, 
 
   2.  hlavním  uzáv ěrem  plynu  uzavírací  armatura  odb ěrného  plynového 
   za řízení,   která  odd ěluje  odb ěrné  plynové  za řízení  od  plynovodní 
   p řípojky, 
 
   3.  m ěřicím  za řízením veškerá za řízení pro m ěření, p řenos a zpracování 
   nam ěřených hodnot, 
 
   4.  odb ěrným  místem místo, kde je instalováno odb ěrné plynové za řízení 
   jednoho zákazníka, do n ěhož se uskute čňuje dodávka plynu m ěřená m ěřicím 
   za řízením, 
 
   5.  odb ěrným  plynovým  za řízením  veškerá  za řízení  po čínaje  hlavním 
   uzáv ěrem  plynu  v četn ě  za řízení  pro  kone čné využití plynu; není jím 
   m ěřicí za řízení, 
 
   6.  odchylkou  rozdíl skute čných a sjednaných dodávek nebo odb ěr ů plynu 
   za daný celý obchodní den, 
 
   7.  plynárenskou  soustavou  vzájemn ě  propojený  soubor  za řízení  pro 
   výrobu,  p řepravu, distribuci a uskladn ění plynu, v četn ě systému řídicí 
   a  zabezpe čovací  techniky  a za řízení k p řevodu informací pro činnosti 
   výpo četní  techniky  a informa čních systém ů, které slouží k provozování 
   t ěchto za řízení, 
 
   8. plynárenským za řízením veškerá plynová za řízení s výjimkou odb ěrných 
   plynových za řízení, 
 
   9.  plynem  zemní  plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degaza ční a 
   generátorový  plyn, bioplyn, propan, butan a jej ich sm ěsi, pokud nejsou 
   používány pro pohon motorových vozidel, 
 
   10.  plynovodem  za řízení  k  potrubní  doprav ě  plynu  p řepravní  nebo 
   distribu ční soustavou a p římé a t ěžební plynovody, 
 
   11.  plynovodní  p řípojkou  za řízení  za čínající  odbo čením z plynovodu 
   p řepravní  nebo  distribu ční  soustavy a ukon čené p řed hlavním uzáv ěrem 
   plynu; toto za řízení slouží k p řipojení odb ěrného plynového za řízení, 
 



   12.  plynovým  za řízením  za řízení  pro výrobu a úpravu plynu, podzemní 
   zásobníky  plynu,  zásobníky  zkapaln ěných  plyn ů,  plynojemy, plnírny, 
   zkapal ňovací,  odpa řovací,  kompresní  a regula ční stanice, nízkotlaké, 
   st ředotlaké,   vysokotlaké  a  p římé  plynovody,  plynovodní  p řípojky, 
   t ěžební  plynovody, odb ěrná plynová za řízení, související technologická 
   za řízení, 
 
   13.  podzemním  zásobníkem plynu plynové za řízení, v četn ě souvisejících 
   technologických  objekt ů  a  systému  řídicí a zabezpe čovací techniky a 
   za řízení   k  p řevodu  informací  pro  činnosti  výpo četní  techniky  a 
   informa čních  systém ů, sloužící k usklad ňování plynu; podzemní zásobník 
   plynu je z řizován a provozován ve ve řejném zájmu, 
 
   14.  právem  p řístupu  t řetích  stran  právo ú častníka trhu s plynem na 
   uzav ření  smlouvy  s  provozovatelem p řepravní soustavy, provozovatelem 
   distribu ční  soustavy  nebo provozovatelem podzemního zásobn íku plynu o 
   zajišt ění p říslušné licencované činnosti podle tohoto zákona, 
 
   15.   p řepravní   soustavou  vzájemn ě  propojený  soubor  vysokotlakých 
   plynovod ů a kompresních stanic a souvisejících technologický ch objekt ů, 
   v četn ě  systému  řídicí  a  zabezpe čovací techniky a za řízení k p řenosu 
   informací  pro  činnosti  výpo četní  techniky  a  informa čních systém ů, 
   propojený  s  plynárenskými soustavami v zahrani čí, na kterém zajiš ťuje 
   p řepravu plynu držitel licence na p řepravu plynu; p řepravní soustava je 
   z řizována a provozována ve ve řejném zájmu, 
 
   16.  p římým plynovodem plynovod, který není sou částí p řepravní soustavy 
   nebo  distribu ční  soustavy  a  který  je dodate čně z řízený pro dodávku 
   plynu zákazníkovi, a slouží pouze pro vlastní po t řebu zákazníka, 
 
   17.  rozhodujícím  zdrojem  plynu stát, na jehož  území se vyt ěžilo více 
   jak 50 % celkové ro ční spot řeby plynu v České republice, 
 
   18.  spole čným  odb ěrným  plynovým za řízením odb ěrné plynové za řízení v 
   nemovitosti vlastníka, jehož prost řednictvím je plyn dodáván zákazník ům 
   v této nemovitosti, 
 
   19.  subjektem  zú čtování  ú častník trhu s plynem, pro kterého operátor 
   trhu  na  základ ě  smlouvy  o  zú čtování  odchylek provádí vyhodnocení, 
   zú čtování a vypo řádání odchylek, 
 
   20.  technickým pravidlem pravidlo vyjad řující stav technického poznání 
   a techniky v odv ětví plynárenství, 
 
   21.  t ěžebním plynovodem plynovod p řipojující výrobnu plynu k p řepravní 
   soustav ě nebo distribu ční soustav ě nebo jinému t ěžebnímu plynovodu, 
 
   22.  tlakovou  úrovní  maximální  provozní  tlak   pro  plynová za řízení 
   uvedený v technických normách nebo technických p ravidlech, 
 
   23.  typovým  diagramem  dodávek  diagram charak terizující ro ční pr ůběh 
   spot řeby  plynu  u  zákazník ů,  jejichž  odb ěrná  místa nejsou vybavena 
   pr ůběhovým měřením, používaný pro vyhodnocování spot řeby, 
 
   24. vertikáln ě integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel,  který 
   je  držitelem  alespo ň  jedné z licencí na p řepravu plynu, usklad ňování 
   nebo distribuci plynu a zárove ň alespo ň jedné z licencí na výrobu plynu 
   nebo obchod s plynem, nebo skupina podnikatel ů, jejichž vzájemné vztahy 
   odpovídají bezprost ředně závaznému p ředpisu Evropských spole čenství^1b) 
   a  kte ří vykonávají alespo ň jednu z činností p řepravy plynu, distribuce 
   plynu  nebo  uskladn ění  plynu  a alespo ň jednu z činností výroba plynu 



   nebo obchod s plynem, 
 
   25.   volnou  kapacitou  rozdíl  mezi  technicko u  kapacitou  p řepravní 
   soustavy nebo distribu ční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo 
   t ěžebního  plynovodu  a  souhrnem všech smluvn ě zajiš ťovaných kapacit v 
   daném  časovém období p ři dodržení smluvních tlak ů a kapacit nezbytných 
   pro   p říslušného   držitele   licence   k   zajišt ění   bezpe čnosti  a 
   spolehlivosti provozu p říslušného plynárenského za řízení, 
 
   26.  zákazníkem  fyzická  či  právnická osoba odebírající plyn odb ěrným 
   plynovým  za řízením,  které  je  p řipojeno k p řepravní nebo distribu ční 
   soustav ě   nebo  k  t ěžebnímu  plynovodu,  která  odebraný  plyn  pouze 
   spot řebovává nebo p řeúčtovává. 
 
   c) v teplárenství 
 
   1.  distributorem  tepelné  energie  vlastník  n ebo  nájemce rozvodného 
   tepelného   za řízení,   kterým   se   tepelná  energie  dopravuje  nebo 
   transformuje  a  dodává  k  dalšímu  využití  ji né fyzické či právnické 
   osob ě, 
 
   2.  dodavatelem  tepelné  energie fyzická či právnická osoba dodávající 
   tepelnou  energii jiné fyzické či právnické osob ě; dodavatelem m ůže být 
   výrobce,  distributor  a  rovn ěž  vlastník  nebo spole čenství vlastník ů 
   zajiš ťující tepelnou energii jako pln ění poskytované s užíváním byt ů či 
   nebytových prostor ů nebo k technologickým ú čel ům, 
 
   3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepl a nebo chladu k dalšímu 
   využití  jinou  fyzickou  či právnickou osobou; dodávka energie tepla k 
   dalšímu využití se uskute čňuje ve ve řejném zájmu, 
 
   4.  kone čným  spot řebitelem  fyzická  či právnická osoba, která dodanou 
   tepelnou energii pouze spot řebovává, 
 
   5.  odb ěratelem  tepelné  energie distributor, vlastník či spole čenství 
   vlastník ů  odb ěrného  tepelného  za řízení;  odb ěratelem  m ůže  být také 
   kone čný   spot řebitel;   dodávka   tepelné   energie   p římo  kone čnému 
   spot řebiteli   je   podmín ěna   p římým   odb ěrem  pro  všechny  kone čné 
   spot řebitele v centráln ě vytáp ěném objektu, 
 
   6.  odb ěrem tepelné energie p řevzetí dodávky tepelné energie od výrobce 
   nebo distributora ke kone čné spot řebě nebo dalšímu využití, 
 
   7.  odb ěrným místem místo pln ění stanovené ve smlouv ě o dodávce tepelné 
   energie,  v  n ěmž  p řechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do 
   vlastnictví odb ěratele, 
 
   8.  odb ěrným  tepelným  za řízením za řízení p řipojené na zdroj či rozvod 
   tepelné  energie ur čené pro vnit řní rozvod a spot řebu tepelné energie v 
   objektu nebo jeho části, p řípadn ě v souboru objekt ů odb ěratele, 
 
   9.  rozvodem  tepelné  energie  doprava, akumula ce, p řeměna parametr ů a 
   dodávka tepelné energie rozvodným tepelným za řízením, 
 
   10.  rozvodným  tepelným za řízením za řízení pro dopravu tepelné energie 
   tvo řené tepelnými sít ěmi, p ředávacími stanicemi a domovními p ředávacími 
   stanicemi;  odb ěrné tepelné za řízení není sou částí rozvodného tepelného 
   za řízení, 
 
   11. objektem ucelené stavební dílo technicky pro pojené jedním spole čným 
   odb ěrným tepelným za řízením, 



 
   12.  užite čným  teplem  teplo  vyrobené  v  procesu  kombinova né výroby 
   elekt řiny  a  tepla  sloužící  pro dodávky do soustavy ce ntralizovaného 
   zásobování  teplem  nebo  k  dalšímu  využití pr o technologické ú čely s 
   výjimkou odb ěru pro vlastní spot řebu zdroje a tepelné energie využité k 
   další p řeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. 
 
   § 3 
 
   Podnikání v energetických odv ětvích 
 
   (1)  P ředmětem podnikání v energetických odv ětvích je výroba elekt řiny, 
   p řenos  elekt řiny, distribuce elekt řiny a obchod s elekt řinou, činnosti 
   operátora   trhu,  výroba  plynu,  p řeprava  plynu,  distribuce  plynu, 
   usklad ňování  plynu a obchod s plynem a výroba tepelné ene rgie a rozvod 
   tepelné energie. 
 
   (2) P řenos elekt řiny, p řeprava plynu, distribuce elekt řiny a distribuce 
   plynu,   usklad ňování   plynu,  výroba  a  rozvod  tepelné  energie   se 
   uskute čňují ve ve řejném zájmu. 
 
   (3)  Podnikat  v energetických odv ětvích na území České republiky mohou 
   za  podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze 
   na  základ ě  licence  ud ělené  Energetickým  regula čním ú řadem. Licence 
   podle  tohoto  zákona  se  nevyžaduje  na  obcho d, výrobu, distribuci a 
   usklad ňování  svítiplynu,  koksárenského  plynu  čistého, degaza čního a 
   generátorového  plynu,  bioplynu, propanu, butan u a jejich sm ěsí, pokud 
   se  nejedná  o  distribuci potrubními systémy, k  nimž je p řipojeno více 
   než  50  odb ěrných míst, a na výrobu tepelné energie ur čené pro dodávku 
   kone čným  spot řebitel ům  jedním  odb ěrným  tepelným za řízením ze zdroje 
   tepelné  energie umíst ěného v témže objektu nebo mimo objekt v p řípad ě, 
   že  slouží  ke  stejnému  ú čelu.  Dále  se  licence podle tohoto zákona 
   neud ěluje  na  činnost,  kdy  zákazník či odb ěratel poskytuje odebranou 
   elekt řinu,  plyn  nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osob ě 
   prost řednictvím    vlastního    nebo    jím   provozované ho   odb ěrného 
   elektrického,  plynového  nebo  tepelného  za řízení, p ři čemž náklady na 
   nákup  elekt řiny,  plynu  nebo  tepelné  energie  na  tyto  osob y pouze 
   rozú čtuje  dohodnutým nebo ur čeným zp ůsobem a nejedná se o podnikání. V 
   p řípad ě  elektrických za řízení je rozú čtování možné pouze u za řízení do 
   nap ětí 52 kV v četn ě. 
 
   § 4 
 
   Licence 
 
   (1) Licence se ud ěluje nejvýše na 25 let, a to na 
 
   a) výrobu elekt řiny, 
 
   b) výrobu plynu, 
 
   c) p řenos elekt řiny, 
 
   d) p řepravu plynu, 
 
   e) distribuci elekt řiny, 
 
   f) distribuci plynu, 
 
   g) usklad ňování plynu, 
 



   h) výrobu tepelné energie, 
 
   i) rozvod tepelné energie. 
 
   (2)  Licence  na obchod s elekt řinou nebo obchod s plynem se ud ěluje na 
   dobu  5  let.  Licence na činnosti operátora trhu se ud ěluje na dobu 25 
   let. 
 
   (3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlu čné 
 
   a) licence na p řenos elekt řiny, 
 
   b) licence na p řepravu plynu a 
 
   c) licence na činnosti operátora trhu. 
 
   (4)  V  p řípad ě,  že  žadatel o ud ělení licence podle odstavce 1 doloží 
   vlastnictví  nebo jiné užívací právo k energetic kému za řízení, které má 
   sloužit  k  výkonu  licencované  činnosti  na  dobu  kratší než 25 let, 
   licence se ud ěluje nejvýše na tuto dobu. 
 
   § 5 
 
   Podmínky ud ělení licence 
 
   (1) Podmínkou pro ud ělení licence fyzické osob ě je 
 
   a) dosažení v ěku 18 let, 
 
   b) úplná zp ůsobilost k právním úkon ům, 
 
   c) bezúhonnost, 
 
   d) odborná zp ůsobilost nebo ustanovení odpov ědného zástupce podle § 6. 
 
   (2)  Žádá-li  o  ud ělení  licence  právnická osoba, musí podmínky podle  
   odstavce 1 písm. a) až c) spl ňovat členové statutárního orgánu. Dále je 
   podmínkou  pro  ud ělení  licence právnické osob ě ustanovení odpov ědného 
   zástupce. 
 
   (3)  Fyzická  nebo  právnická osoba, která žádá o ud ělení licence, musí 
   prokázat,  že  má  finan ční  a technické p ředpoklady k zajišt ění výkonu 
   licencované  činnosti.  Fyzická nebo právnická osoba žádající o u dělení 
   licence   je   povinna   doložit   vlastnické   nebo  užívací  právo  k 
   energetickému za řízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. 
   Není-li žadatel o licence vlastníkem energetické ho za řízení, je povinen 
   doložit  i  souhlas  vlastníka energetického za řízení s jeho použitím k 
   ú čel ům  vymezeným tímto zákonem, a to nejmén ě po dobu, na kterou má být 
   licence  ud ělena.  Energetické  za řízení  musí  mít  technickou  úrove ň 
   odpovídající   právním   p ředpis ům   a   technickým   normám.  Finan ční 
   p ředpoklady  není  povinen  prokazovat  žadatel  o  l icenci  na  výrobu 
   elekt řiny,  pokud  bude  instalovaný elektrický výkon výr obny elekt řiny 
   nižší  než  200  kW,  nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, 
   pokud bude instalovaný tepelný výkon zdroje tepe lné energie nižší než 1 
   MW. 
 
   (4)  Za  bezúhonného se pro ú čely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl 
   pravomocn ě odsouzen 
 
   a)  pro  trestný  čin  spáchaný  úmysln ě  k nepodmín ěnému trestu odn ětí 
   svobody v trvání alespo ň 1 roku, 



 
   b)  pro trestný čin spáchaný úmysln ě, jehož skutková podstata souvisí s 
   podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo 
 
   c)  pro  trestný  čin  spáchaný  z  nedbalosti, jehož skutková podstat a 
   souvisí s p ředmětem podnikání v energetice, 
 
   pokud se na n ěho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 
 
   (5)  Odbornou  zp ůsobilostí  pro  ud ělení  licence podle § 4 odst. 1 se 
   rozumí ukon čené vysokoškolské vzd ělání technického sm ěru a 3 roky praxe 
   v  oboru  nebo  úplné  st řední  odborné  vzd ělání  technického  sm ěru s 
   maturitou  a  6  rok ů  praxe  v  oboru. U výroby elekt řiny nebo tepelné 
   energie  do  instalovaného  výkonu  výrobny  1 M W včetn ě a samostatného 
   distribu čního  za řízení  elekt řiny  nebo  rozvodného  za řízení  tepelné 
   energie s instalovaným výkonem do 1 MW v četn ě posta čuje vyu čení v oboru 
   a  3  roky  praxe  v oboru nebo osv ědčení o rekvalifikaci k provozování 
   malých  energetických  zdroj ů  nebo  obdobné  osv ědčení  vydané v jiném 
   stát ě.  U  výroby  elekt řiny  z  obnovitelných  zdroj ů do instalovaného 
   výkonu výrobny 20 kW není povinnost prokazovat o dbornou zp ůsobilost. 
 
   (6)  Finan čními  p ředpoklady  se  rozumí  schopnost  žadatele  finan čně 
   zabezpe čit  provozování  činnosti,  na  kterou je vyžadována licence, a 
   schopnost   zabezpe čit  závazky  nejmén ě  na  období  5  let.  Finan ční 
   p ředpoklady  žadatel  nespl ňuje,  pokud v pr ůběhu uplynulých 3 let soud 
   zrušil  konkurs  vedený  na  majetek  žadatele  proto,  že bylo spln ěno 
   rozvrhové  usnesení,  nebo  soud  zamítl  insolv enční  návrh  proto, že 
   majetek  dlužníka  nebude  posta čovat  k  úhrad ě  náklad ů insolven čního 
   řízení,  nebo  rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je 
   zcela   neposta čující.  Žadatel  o  licenci  není  finan čně  zp ůsobilý, 
   jestliže  má  evidovány  nedoplatky  na  daních,   clech  a  poplatcích, 
   pojistném  na  sociálním  zabezpe čení,  p řísp ěvku  na  státní  politiku 
   zam ěstnanosti  nebo  pojistném  na  všeobecné  zdravotn í pojišt ění a na 
   pokutách. 
 
   (7)  K  ud ělení  licence  na  výrobu  elekt řiny  nebo tepla v jaderných 
   za řízeních je nezbytný souhlas Státního ú řadu pro jadernou bezpe čnost. 
 
   § 6 
 
   Odpov ědný zástupce 
 
   (1)  Odpov ědný zástupce, je-li ustanoven, odpovídá za výkon li cencované 
   činnosti podle tohoto zákona. 
 
   (2) Odpov ědný zástupce musí spl ňovat podmínky pro ud ělení licence podle 
   § 5 odst. 1. 
 
   (3)  Funkci  odpov ědného  zástupce  lze  vykonávat vždy jen pro jednoh o 
   držitele licence. 
 
   (4)  Je-li držitel licence právnickou osobou, je  vždy povinen ustanovit 
   odpov ědného zástupce. Je-li držitel licence fyzickou osob ou, je povinen 
   ustanovit  odpov ědného  zástupce,  nespl ňuje-li  sám  podmínku  odborné 
   zp ůsobilosti. 
 
   (5)  Odpov ědným  zástupcem  právnické osoby nesmí být člen dozor čí rady 
   nebo jiného kontrolního orgánu této právnické os oby. 
 
   (6)   Ustanovení   odpov ědného   zástupce  držitele  licence  schvaluje 
   Energetický regula ční ú řad. 



 
   (7)   P řestane-li  v  pr ůběhu  výkonu  licencované  činnosti  odpov ědný 
   zástupce  svou  funkci vykonávat nebo p řestane-li spl ňovat podmínky pro 
   výkon  funkce  odpov ědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 
   dn ů  navrhnout  nového  odpov ědného  zástupce. Do doby schválení nového 
   odpov ědného  zástupce  odpovídá  za  výkon licencované činnosti držitel 
   licence. 
 
   § 7 
 
   Žádost o licenci 
 
   (1) Licence se ud ěluje na základ ě písemné žádosti. 
 
   (2) Žádost o ud ělení licence fyzické osob ě obsahuje 
 
   a)  jméno  a p říjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, pokud bylo p řid ěleno, 
   nebo  datum  narození; ustanoví-li odpov ědného zástupce, též tyto údaje 
   týkající se odpov ědného zástupce, 
 
   b)  p ředmět,  místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licencí na 
   distribuci a rozvod též vymezené území, 
 
   c)  obchodní  firmu,  je-li  žadatel  zapsán do obchodního rejst říku, a 
   identifika ční  číslo  osoby  (dále  jen "identifika ční číslo"), bylo-li 
   p řid ěleno, 
 
   d)  požadovanou  dobu,  na  kterou má být licenc e ud ělena, a navrhovaný 
   termín zahájení výkonu licencované činnosti, 
 
   e)  u  zahrani ční  fyzické  osoby  bydlišt ě mimo území České republiky, 
   místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umíst ění organiza ční 
   složky  v  České republice a údaje uvedené podle písmene a) týk ající se 
   vedoucího  organiza ční složky; je-li odpov ědným zástupcem nebo vedoucím 
   organiza ční  složky osoba s bydlišt ěm mimo území České republiky, místo 
   jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá. 
 
   (3) Žádost o ud ělení licence právnické osob ě obsahuje 
 
   a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické o soby, jméno a p říjmení, 
   rodné  číslo  a  identifika ční  číslo, pokud byla p řid ělena, a bydlišt ě 
   osoby  nebo osob, které vykonávají funkci statut árního orgánu nebo jsou 
   jeho členy, a zp ůsob, jakým jednají jménem právnické osoby, 
 
   b)  p ředmět,  místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na 
   distribuci a rozvod též vymezené území, 
 
   c) identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, 
 
   d) údaje týkající se odpov ědného zástupce, 
 
   e)  požadovanou  dobu,  na  kterou má být licenc e ud ělena, a navrhovaný 
   termín zahájení výkonu licencované činnosti, 
 
   f)  u  zahrani ční  právnické  osoby umíst ění organiza ční složky v České 
   republice   a   údaje  uvedené  v  písmeni  a)  týkající  se  vedoucího 
   organiza ční   složky;   je-li   odpov ědným   zástupcem   nebo  vedoucím 
   organiza ční  složky  osoba  s bydlišt ěm mimo území České republiky, též 
   místo  jejího  pobytu v České republice, pokud na území České republiky 
   pobývá. 
 



   (4) K žádosti podle odstavc ů 2 a 3 se p řipojí 
 
   a)  kopie smlouvy nebo listiny o z řízení nebo založení právnické osoby, 
   u  osob  zapsaných  v  obchodním  či obdobném rejst říku posta čí výpis z 
   tohoto rejst říku; zahrani ční právnická osoba p řipojí výpis z obchodního 
   či  obdobného rejst říku vedeného ve stát ě sídla a doklad o tom, že její 
   organiza ční  složka  na  území České republiky je zapsána do obchodního 
   rejst říku,  pokud  byl  již její zápis proveden, a doklad  o provozování 
   podniku v zahrani čí, 
 
   b)  v  p řípad ě  fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgáne m nebo 
   jeho členem, a odpov ědného zástupce, výpis z cizozemské evidence trest ů 
   nebo  rovnocenný doklad vydaný orgánem státu, je hož je ob čanem, jakož i 
   státu,   kde  se  naposledy  osoba  v  posledníc h  3  letech  zdržovala 
   nep řetržit ě  po dobu nejmén ě 6 m ěsíc ů; nevydává-li stát takové doklady, 
   pak  prohlášení o bezúhonnosti u čin ěné p řed p říslušným orgánem takového 
   státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být st arší než 6 m ěsíc ů, 
 
   c) doklady prokazující odbornou zp ůsobilost fyzické osoby a odpov ědného 
   zástupce, 
 
   d) doklady prokazující finan ční a technické p ředpoklady, 
 
   e)  doklady  prokazující  vlastnické nebo užívac í právo k energetickému 
   za řízení, 
 
   f) prohlášení odpov ědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce  
   a  že  není  ustanoven  do funkce odpov ědného zástupce pro licencovanou 
   činnost u jiného držitele licence, 
 
   g) u zahrani ční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná- li se o 
   fyzickou  osobu,  která  je  ob čanem  členského  státu  Evropské  unie; 
   zahrani ční  fyzická  osoba,  která  z řizuje  na  území  České republiky 
   organiza ční složku podniku, doklad prokazující, že má podnik  mimo území 
   České republiky, a doklady o jeho provozování, 
 
   h) doklady o umíst ění provozovny nebo vymezeného území. 
 
   (5)  Energetický  regula ční  ú řad  si  za ú čelem prokázání bezúhonnosti 
   žadatele vyžádá podle zvláštního právního p ředpisu^1d) výpis z evidence 
   Rejst říku  trest ů.  Žádost o vydání výpisu z Rejst říku trest ů a výpis z 
   Rejst říku trest ů se p ředává v elektronické podob ě, a to prost řednictvím 
   ve řejných datových sítí. 
 
   (6)  Energetický  regula ční  ú řad  si  za  ú čelem  prokázání finan čních 
   p ředpoklad ů,   že   žadatel   nemá   evidovány  nedoplatky  na   daních, 
   poplatcích,  cle nebo nedoplatky na pojistném na  sociální zabezpe čení a 
   na  p řísp ěvku  na  státní  politiku zam ěstnanosti, vyžádá od finan čního 
   orgánu,  orgánu  správy  sociálního  zabezpe čení  a orgánu celní správy 
   vydání  doklad ů  nebo  takovou  skute čnost  ov ěří v informa čním systému 
   ve řejné  správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o ud ělení licence 
   nebo žádosti o zm ěnu rozhodnutí o ud ělení licence nep řipojil. 
 
   (7)  Žádost  o  vydání  doklad ů  se  p ředává v elektronické podob ě a to 
   prost řednictvím  ve řejných  datových sítí. Finan ční orgán, orgán správy 
   sociálního  zabezpe čení a orgán celní správy vydají vyžádané doklady do  
   7 dn ů ode dne doru čení žádosti. 
 
   (8)  Byla-li licence zrušena podle § 10 odst. 2 písm. b) nebo c) tohoto 
   zákona,  lze  licenci pro podnikání v témže odv ětví takové osob ě ud ělit 
   nejd říve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o z rušení licence. 



 
   (9)  Žadatel  o  licenci  je  povinen  neprodlen ě ohlásit Energetickému 
   regula čnímu  ú řadu  zm ěny  údaj ů  uvedených  v  žádosti  o  licenci a v 
   dokladech  p řipojených  k  žádosti  o  licenci, které nastaly po  podání 
   žádosti o licenci. 
 
   § 8 
 
   Ud ělení licence 
 
   (1)  Energetický  regula ční  ú řad rozhodne o ud ělení licence na základ ě 
   spln ění  podmínek  pro  její  ud ělení  podle  §  5. Licence na obchod s 
   elekt řinou  a  obchod  s  plynem  vzniká  též  marným upl ynutím lh ůty a 
   zp ůsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služe b. 
 
   (2) Rozhodnutí o ud ělení licence obsahuje 
 
   a) obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence ud ěluje, 
   zapisuje-li  se do obchodního rejst říku; jinak jméno a p říjmení, jde-li 
   o  fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnick ou osobu, identifika ční 
   číslo,   bylo-li   p řid ěleno,   sídlo  nebo  bydlišt ě,  rodné  číslo  a 
   identifika ční číslo, pokud byla p řid ělena, nebo datum narození, 
 
   b)   p ředmět,  místo  a  rozsah  podnikání;  u  licencí  na  d istribuci 
   elekt řiny,  distribuci  plynu  a  rozvod  tepelné  energi e též vymezené 
   území, 
 
   c)  technické podmínky, které je držitel licence  p ři výkonu licencované 
   činnosti povinen dodržovat, 
 
   d) termín zahájení výkonu licencované činnosti, 
 
   e)  dobu,  na  kterou  je  licence  ud ělena,  a  den vzniku oprávn ění k 
   licencované činnosti, 
 
   f) schválení odpov ědného zástupce podle § 6, 
 
   g)   seznam  provozoven,  pro  n ěž  se  licence  ud ěluje,  nebo  seznam 
   vymezených  území  či specifikaci distribu čních či rozvodných za řízení, 
   pro n ěž se licence ud ěluje, 
 
   h)  u  zahrani ční  fyzické  osoby  jméno  a  p říjmení,  rodné  číslo  a 
   identifika ční  číslo, byla-li p řid ělena, jinak datum narození, bydlišt ě 
   mimo  území  České  republiky,  místo  pobytu v České republice, byl-li 
   povolen,   umíst ění  organiza ční  složky  v  České  republice,  byla-li 
   z řízena,  a údaje týkající se odpov ědného zástupce, byl-li ustanoven; u 
   zahrani ční  právnické  osoby název, sídlo, identifika ční číslo, bylo-li 
   p řid ěleno,  umíst ění  organiza ční  složky  v  České  republice  a údaje 
   týkající se odpov ědného zástupce. 
 
   (3)  Na  každé výrobní, p řenosové, p řepravní, distribu ční nebo rozvodné 
   za řízení  a  na  každé  za řízení  na usklad ňování plynu lze vydat pouze 
   jednu licenci. 
 
   (4) Vyžádá-li si Energetický regula ční ú řad u orgánu státní správy nebo 
   od  Rejst říku  trest ů potvrzení nebo jiný doklad podle § 7 odst. 5, ode 
   dne  odeslání  žádosti  do  dne doru čení potvrzení nebo jiného dokladu, 
   lh ůta pro vydání rozhodnutí neb ěží. 
 
   (5)  Energetický  regula ční  ú řad  rozhodne  p ři spln ění podmínek podle 
   tohoto  zákona  o  ud ělení  licence  zahrani ční osob ě i p řed zápisem do 



   obchodního rejst říku. 
 
   (6)  Na  žádost  zakladatele,  pop řípad ě  orgánu  nebo osoby nebo osob, 
   oprávn ěných  podat  návrh  na zápis české právnické osoby do obchodního 
   rejst říku,  rozhodne  Energetický regula ční ú řad o ud ělení licence p řed 
   zápisem  do  tohoto rejst říku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla 
   založena. 
 
   (7)  Nepodá-li  osoba  uvedená  v  odstavci  5 n ebo 6 návrh na zápis do 
   obchodního  rejst říku  ve lh ůt ě 90 dn ů od doru čení rozhodnutí o ud ělení 
   licence  nebo  není-li  takovému návrhu vyhov ěno, platnost rozhodnutí o 
   ud ělení licence zaniká. 
 
   (8)  Seznam  rozhodnutí  o  ud ělení, zm ěně nebo zrušení licence a obsah 
   t ěchto  rozhodnutí  s  výjimkou  údaj ů, které jsou p ředmětem obchodního 
   tajemství,   uve řej ňuje   Energetický  regula ční  ú řad  v  Energetickém 
   regula čním v ěstníku. 
 
   § 9 
 
   Zm ěny rozhodnutí o ud ělení licence 
 
   (1)   Držitel  licence  je  povinen  neprodlen ě  oznámit  Energetickému 
   regula čnímu  ú řadu  zm ěny  podmínek  pro  ud ělení  licence  podle § 5 a 
   všechny  zm ěny  týkající  se údaj ů a doklad ů, které jsou stanoveny jako 
   náležitosti  žádosti  o  ud ělení  licence  podle  § 7, p ředložit o nich 
   doklady a požádat o zm ěnu rozhodnutí o ud ělení licence. 
 
   (2)  Na  základ ě  oznámení  podle odstavce 1 Energetický regula ční ú řad 
   rozhodne  o  zm ěně  rozhodnutí o ud ělení licence nebo o zrušení licence 
   podle § 10 odst. 2 a 3. 
 
   (3)  O  zm ěnách rozhodnutí o ud ělení licence m ůže Energetický regula ční 
   ú řad  rozhodnout  i  z  vlastního  podn ětu  v p řípadech, kdy se dozví o 
   skute čnostech, které tuto zm ěnu od ůvod ňují. 
 
   (4)  Na  rozhodnutí  o  zm ěně  rozhodnutí o ud ělení licence se vztahuje 
   ustanovení  §  8.  V  p řípad ě  rozhodnutí  o zm ěně rozhodnutí o ud ělení 
   licence  na činnosti uvedené v § 3 odst. 2, jehož d ůsledkem je zmenšení 
   vymezeného  území,  zúžení  seznamu  provozoven,   pro  n ěž byla licence 
   ud ělena,   nebo   omezení   rozsahu  podnikání,  se  p řiměřeně  použijí 
   ustanovení § 10 odst. 4 až 9. 
 
   (5)  V  p řípad ě rozší ření po čtu provozoven, zm ěny technických parametr ů 
   stávajících  provozoven  nebo zm ěny rozsahu vymezeného území je držitel 
   licence   oprávn ěn   zahájit   výkon   licencované  činnosti  v  t ěchto 
   provozovnách  nebo  na  vymezeném  území  dnem p rávní moci rozhodnutí o 
   zm ěně rozhodnutí o ud ělení licence. 
 
   (6)  Požádá-li  držitel  licence  na  obchod  s  elekt řinou nebo plynem 
   nejd říve  6  m ěsíc ů  a nejpozd ěji 90 dní p řed uplynutím doby, na kterou 
   byla  licence  ud ělena,  o její prodloužení, Energetický regula ční ú řad 
   rozhodne  o  prodloužení  doby, na kterou byla l icence ud ělena, nejvýše 
   však  o  dobu  stanovenou  podle  §  4  odst.  2 .  Licence  na obchod s 
   elekt řinou nebo na obchod s plynem nezaniká do právní moc i rozhodnutí o 
   žádosti o její prodloužení. 
 
   (7)  Žádost  fyzické  osoby  o prodloužení doby,  na kterou byla licence 
   ud ělena, obsahuje náležitosti podle § 7 odst. 2. Žádos t právnické osoby 
   o   prodloužení   doby,   na  kterou  byla  lice nce  ud ělena,  obsahuje 
   náležitosti podle § 7 odst. 3. Doklady podle § 7  odst. 4 se nevyžadují, 



   ledaže  si  jejich  doložení  v p řípad ě d ůvodných pochybností o spln ění 
   podmínek   pro  ud ělení  licence  Energetický  regula ční  ú řad  vyžádá. 
   Ustanovení § 7 odst. 5 a 6 se použije obdobn ě. 
 
   § 10 
 
   Zánik licence 
 
   (1) Licence zaniká 
 
   a) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mr tvého, 
 
   b) zánikem právnické osoby, 
 
   c) uplynutím doby, na kterou byla licence ud ělena, 
 
   d) rozhodnutím Energetického regula čního ú řadu o zrušení licence. 
 
   (2) Energetický regula ční ú řad licenci zruší, pokud její držitel 
 
   a) p řestal spl ňovat podmínky pro její ud ělení podle tohoto zákona, 
 
   b)  porušováním  povinností  stanovených  tímto zákonem ohrožuje život, 
   zdraví nebo majetek osob, 
 
   c)  p ři  výkonu  licencované činnosti závažným zp ůsobem porušuje právní 
   p ředpisy s touto činností související, 
 
   d) požádal písemn ě o její zrušení. 
 
   (3) Energetický regula ční ú řad může licenci zrušit, zjistí-li, že 
 
   a)   její  držitel  nezahájil  výkon  licencovan é  činnosti  v  termínu 
   stanoveném v rozhodnutí o ud ělení licence, nebo nevykonává licencovanou 
   činnost po dobu delší než 24 m ěsíc ů, 
 
   b)  ohledn ě  majetku  držitele  licence bylo vydáno rozhodnutí  o úpadku 
   nebo  byl insolven ční návrh zamítnut proto, že majetek držitele licenc e 
   neposta čuje k úhrad ě náklad ů insolven čního řízení, nebo držitel licence 
   vstoupil do likvidace, 
 
   c) nezaplatí-li p řísp ěvek do fondu podle § 14. 
 
   (4)  Požádá-li  držitel  licence  na  činnosti  uvedené v § 3 odst. 2 o 
   zrušení  licence,  je povinen pokra čovat ve výkonu licencované činnosti 
   po dobu stanovenou Energetickým regula čním ú řadem, nejvýše však po dobu 
   12  m ěsíc ů  ode  dne  právní  moci  rozhodnutí  o zrušení lic ence. Tuto 
   povinnost   nemá,   prokáže-li,  že  není  schop en  plnit  své  závazky 
   vyplývající  z  ud ělené  licence pro p řekážky, jež nastaly nezávisle na 
   jeho v ůli a které není s to vlastními silami p řekonat. 
 
   (5)  O  zkrácení lh ůty uvedené v odstavci 4 a o termínu zrušení licence  
   rozhodne Energetický regula ční ú řad. 
 
   (6) Sou časn ě s podáním žádosti o zrušení licence p ředloží žadatel návrh 
   na  řešení  vzniklé situace a doklady o tom, že se zamýš leným ukon čením 
   své  činnosti  seznámil  všechny  dot čené ú častníky trhu, se kterými má 
   uzav řené smlouvy podle tohoto zákona. 
 
   (7)  Fyzická nebo právnická osoba nebo její práv ní nástupce, které byla 
   zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo je takové řízení 



   o  zrušení  licence  zahájeno,  je  povinna  v p řípad ě naléhavé pot řeby 
   zajišt ění t ěchto činností a ve ve řejném zájmu poskytnout za úhradu svá, 
   v  rozhodnutí  Energetického  regula čního  ú řadu  uvedená,  energetická 
   za řízení  pro  p řevzetí  povinnosti  nad  rámec licence jinému držit eli 
   licence  na základ ě rozhodnutí Energetického regula čního ú řadu, a to na 
   dobu  ur čitou,  nejdéle  však  na 12 m ěsíc ů. Pokud držitel licence není 
   vlastníkem  energetického  za řízení,  vztahuje  se  tato  povinnost  na 
   vlastníka energetického za řízení, a to na dobu ur čitou, nejdéle však na 
   12  m ěsíc ů.  Zárove ň  musí  umožnit ur čenému držiteli licence p řístup k 
   tomuto  za řízení  tak,  aby  se dalo využívat k plnému rozsahu . Opravný 
   prost ředek   proti  rozhodnutí  Energetického  regula čního  ú řadu  nemá 
   odkladný ú činek. 
 
   (8)  Energetický  regula ční  ú řad stanoví na základ ě znaleckého posudku 
   úhradu za poskytnutí energetických za řízení podle odstavce 7. 
 
   (9)  Fyzická či právnická osoba, které licence zanikla, je povinn a do 7 
   dn ů  ode  dne  p řevzetí  oznámení  o  zániku  licence  vrátit  origi nál 
   rozhodnutí  o  ud ělení  licence  Energetickému  regula čnímu ú řadu. Toto 
   ustanovení se nevztahuje na p řípady podle odstavce 1 písm. a). 
 
   § 11 
 
   Práva a povinnosti držitel ů licencí 
 
   (1) Držitel licence je povinen 
 
   a)  vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajišt ěna spolehlivá a 
   trvale  bezpe čná dodávka energie, pokud je mu tato povinnost ulož ena ve 
   zvláštní části tohoto zákona, 
 
   b)  p ředkládat  Energetickému  regula čnímu ú řadu údaje pro rozhodnutí o 
   cenách  a  údaje  pro p řípravu a provád ění program ů zvýšení energetické 
   ú činnosti  a podporu a sledování energetických služeb  a jiných opat ření 
   ke zvýšení energetické ú činnosti, 
 
   c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická 
   za řízení, která spl ňují požadavky bezpe čnosti a spolehlivosti stanovené 
   právními  p ředpisy  a technickými normami, v plynárenství i tec hnickými 
   pravidly, která jsou registrována u Hospodá řské komory České republiky, 
 
   d)  zajistit,  aby  práce  spojené  s výkonem li cencované činnosti byly 
   provád ěny osobami s odbornou zp ůsobilostí, 
 
   e)    poskytovat    Ministerstvu   pr ůmyslu   a   obchodu   (dále   jen 
   "ministerstvo"),  Energetickému  regula čnímu ú řadu a Státní energetické 
   inspekci  pravdivé  a  úplné  informace  a  podk lady nezbytné pro výkon 
   jejich zákonem stanovených oprávn ění a umožnit jim p řístup k za řízením, 
   která k výkonu licencované činnosti slouží, 
 
   f) vyú čtovávat dodávku energií a souvisejících služeb, 
------------------------ 
 
   Pozn.:  Zm ěna  provedená  zákonem  č.  155/2010 Sb. ( čl. XI) m ěla 
   ú činnost 1.8.2010, avšak týkala se zn ění ú činného až od 1.1.2011. Proto 
   byla zapracována též k 1.1.2011. 
 
   g)   zachovávat  ml čenlivost  o  skute čnostech  charakteru  obchodního, 
   technického a finan čního, o kterých se dozv ěděl od svých zákazník ů, 
 
   h)  dodržovat  stanovené parametry kvality dodáv ek a služeb a v p řípad ě 



   jejich nedodržení poskytovat náhradu, 
 
   i)  vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a 
   zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prost ředí, 
 
   j)  p ři výkonu licencované činnosti uvád ět pravdivé a úplné informace o 
   podmínkách dodávek energie, 
 
   k)  zdržet  se  všech  činností,  které brání poptávce po energetických 
   službách  a  dalších  opat řeních ke zvýšení energetické ú činnosti anebo 
   jejich  poskytování  nebo  které  brání  rozvoji   trh ů  s energetickými 
   službami a dalšími opat řeními ke zvýšení energetické ú činnosti, 
 
   l)  zajistit, aby byly spln ěny povinnosti držitele licence podle tohoto 
   zákona  i  v  p řípadech,  kdy  držitel licence zajiš ťuje výkon činnosti 
   spojené  s  právy  a povinnostmi držitele licenc e prost řednictvím t řetí 
   osoby  na  základ ě  smluvních vztah ů, uzav řených podle obecn ě závazných 
   právních p ředpis ů. 
 
   (2)  Držitel licence podle § 4 odst. 1 postupuje  p ři výkonu licencované 
   činnosti  p ři  řešení  krizových  situací^1d) podle havarijního plá nu a 
   spolupracuje  p ři  tom  s  orgány  krizového  řízení; havarijní plán je 
   sou částí plánu krizové p řipravenosti^1e). 
 
   (3)  Další  práva  a  povinnosti  držitel ů  licence  podle jednotlivých 
   odv ětví jsou uvedeny ve zvláštní části tohoto zákona. 
 
   § 12 
 
   Povinnosti nad rámec licence 
 
   (1)   Povinností   dodávek  tepelné  energie  a  povinností  distribuce 
   elekt řiny  a  distribuce  plynu  nad  rámec  licence se r ozumí p řevzetí 
   povinností  držitele  licence, který p řestal provád ět výkon licencované 
   činnosti, jiným držitelem licence. 
 
   (2)  V  p řípad ě  naléhavé  pot řeby  a ve ve řejném zájmu vzniká držiteli 
   licence  na  výrobu  nebo  rozvod  tepelné energ ie povinnost poskytovat 
   dodávky   nad   rámec   licence  na  základ ě  rozhodnutí  Energetického 
   regula čního ú řadu. 
 
   (3)  V  p řípad ě  naléhavé  pot řeby  a ve ve řejném zájmu vzniká držiteli 
   licence  na  distribuci  elekt řiny  nebo  na distribuci plynu povinnost 
   zajiš ťovat distribuci elekt řiny nebo distribuci plynu nad rámec licence 
   na základ ě rozhodnutí Energetického regula čního ú řadu. 
 
   (4)  Rozhodnutí Energetického regula čního ú řadu podle odstavc ů 2 a 3 se 
   vydává  na  dobu ur čitou, nejdéle však na 12 m ěsíc ů. Opravný prost ředek 
   podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný ú činek. 
 
   (5)  Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licenc e na výrobu nebo rozvod 
   tepelné energie p řevzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se hra dí 
   z  prost ředk ů Energetického regula čního fondu (dále jen "fond") podle § 
   14.   Prokazatelná   ztráta  vzniklá  držiteli  licence  na  distribuci 
   elekt řiny  nebo  distribuci  plynu nebo dodavateli posled ní instance je 
   d ůvodem pro úpravu regulovaných cen. 
 
   (6)  Vykonává-li  držitel  licence  mimo  pln ění  povinnosti  nad rámec 
   licence ješt ě jinou činnost, je povinen vést samostatné ú čty vztahující 
   se k pln ění povinnosti nad rámec licence odd ělen ě. 
 



   (7) Povinnost poskytnout v p řípad ě naléhavé pot řeby a ve ve řejném zájmu 
   energetická  za řízení  k  zajišt ění  povinností  nad  rámec  licence se 
   vztahuje  i  na  fyzickou  či  právnickou  osobu,  která není držitelem 
   licence,  a  která  p řestala  nebo  bezprost ředně  hrozí,  že  p řestane 
   vykonávat  činnost,  p ři  které se uskute čňuje dodávka elekt řiny, plynu 
   nebo tepelné energie. Ustanovení § 10 odst. 7 a 8 platí obdobn ě. 
 
   § 12a 
 
   Dodavatel poslední instance 
 
   (1)  Dodavatelem  poslední  instance  uvnit ř  vymezeného území držitele 
   licence na distribuci elekt řiny nebo plynu, jehož za řízení je p řipojeno 
   k  p řenosové  nebo k p řepravní soustav ě, je držitel licence na obchod s 
   elekt řinou  nebo  na  obchod s plynem, který je nebo byl sou částí téhož 
   vertikáln ě  integrovaného  podnikatele  nebo  vertikáln ě  integrovaného 
   plynárenského  podnikatele,  jako  je  držitel  licence  na  distribuci 
   elekt řiny  nebo  na distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází 
   odb ěrné místo. 
 
   (2) Dodavatel poslední instance dodává elekt řinu nebo plyn zákazníkovi, 
   jehož  dodavatel  elekt řiny  nebo  plynu  pozbyl oprávn ění nebo možnost 
   dodávat  elekt řinu nebo plyn nebo ukon čil dodávku elekt řiny nebo plynu. 
   Tato  povinnost  vzniká  dnem,  kdy  operátor  t rhu  oznámí  dodavateli 
   poslední   instance   registra ční   číslo   odb ěrného  místa  dot čeného 
   zákazníka, v n ěmž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 m ěsíc ů a 
   nevztahuje  se  na  zákazníka,  jehož  spot řeba  plynu za posledních 12 
   m ěsíc ů byla vyšší než 60 tis. m3. 
 
   (3) Zahájení dodávky, výši ceny a ostatní podmín ky dodávky je dodavatel 
   poslední  instance  povinen  neprodlen ě oznámit dot čenému zákazníkovi a 
   provozovateli distribu ční soustavy. 
 
   (4)  V  p řípadech  dodávky  elekt řiny  nebo  plynu dodavatelem poslední 
   instance  p ředá  provozovatel  distribu ční soustavy dodavateli poslední 
   instance identifika ční údaje o dot čeném zákazníkovi. 
 
   (5)  Dodavatel  poslední  instance  není povinen  dodávat elekt řinu nebo 
   plyn p ři zjišt ění neoprávn ěného odb ěru v daném odb ěrném míst ě. 
 
   (6)  Dodavatel  poslední  instance  dodává  elek t řinu nebo plyn po dobu 
   nejdéle  6  m ěsíc ů  domácnosti,  která  má nové odb ěrné místo, do n ěhož 
   elekt řina  nebo  plyn  nebyly  ješt ě dodávány, a to v p řípad ě, byl-li o 
   dodávku touto domácností požádán. 
 
   (7)   Okamžikem  zahájení  dodávky  elekt řiny  nebo  plynu  dodavatelem 
   poslední  instance  jsou ukon čeny dodávky elekt řiny nebo plynu p ůvodním 
   dodavatelem zákazníkovi. 
 
   § 13 
 
   zrušen 
 
   § 14 
 
   Fond 
 
   (1)  Prost ředky  ur čené k úhrad ě prokazatelných ztrát držitel ů licence, 
   kte ří  plní  povinnost  dodávky tepelné energie nad rám ec licence, vede 
   Energetický  regula ční ú řad na zvláštním b ěžném ú čtu. P říjmy ú čtu tvo ří 
   platby povinného subjektu, úroky a úrok z prodle ní. 



 
   (2)  Držitelé  licencí  podle  §  4  odst. 1 pís m. h) a i) jsou povinni 
   finan čně  p řispívat  do  fondu.  Prost ředky fondu jsou jinými pen ěžními 
   prost ředky  státu  a  jsou  ú čelov ě vázány k úhrad ě prokazatelné ztráty 
   držitele  licence  plnícího povinnost dodávky te pelné energie nad rámec 
   licence. 
 
   (3)   Povinnost   držitel ů  licencí  k  p řísp ěvk ům  do  fondu  vznikne, 
   nedosahuje-li  výše  p řísp ěvk ů na ú čtu ke konci zú čtovacího období výše 
   50  000  000  K č.  P ři  správ ě  p řísp ěvk ů  Energetický  regula ční  ú řad 
   postupuje  podle  da ňového  řádu.  Vypo řádáním  p řeplatk ů a nedoplatk ů, 
   v četn ě  dodate čně  vym ěřeného p řísp ěvku není dot čena již stanovená výše 
   p řísp ěvk ů  držitel ů  licencí.  P řísp ěvky  do  fondu se vym ěří za ú četní 
   období  fondu,  ve kterém klesne z ůstatek fondu nejmén ě o 5 000 000 K č. 
   P řeplatky do výše 100 K č Energetický regula ční ú řad nevrací. 
 
   (4)  Postup  pro stanovení výše p řísp ěvku jednotlivých držitel ů licence 
   je  ur čen  sou činem  jejich podílu na celkovém ro čním objemu dosažených 
   tržeb  jimi provozovaných licencovaných činností za uplynulý kalendá řní 
   rok  a částky vyplývající z odstavce 3 pro p říslušný rok. Osvobozeni od 
   povinnosti  placení  p řísp ěvku  jsou  ti držitelé licencí, jejichž výše 
   p řísp ěvk ů  nedosahuje  100  K č. Celková částka, o kterou se tak snížila 
   celková  výše tržeb oznámená držiteli licencí, s e rozpo čítá na držitele 
   licencí,  na  které  se osvobození nevztahuje, a  o tento podíl se zvýší 
   vym ěřovaný p řísp ěvek, který jsou povinni p řisp ět do fondu. 
 
   (5)  Podle  výsledk ů  vym ěřovacích řízení stanoví Energetický regula ční 
   ú řad  výši  p řísp ěvku  pro jednotlivé držitele licencí a vyrozumí o t om 
   p říslušného  držitele  licence. Držitelé licencí jsou  povinni p řísp ěvek 
   do  fondu odvést nejpozd ěji do 31. října p říslušného kalendá řního roku. 
   Zjistí-li  Energetický  regula ční  ú řad po vym ěření p řísp ěvku, že takto 
   stanovený  p řísp ěvek  je  nižší  oproti  zákonné  povinnosti, dodate čně 
   p řísp ěvek  vym ěří  ve  výši rozdílu mezi p řísp ěvkem p ůvodn ě vym ěřeným a 
   p řísp ěvkem  nov ě stanoveným. Dodate čně vym ěřený p řísp ěvek je splatný do 
   30 dn ů ode dne doru čení platebního vým ěru. 
 
   (6)  Držitel  licence,  kterému  byla uložena po vinnost dodávek tepelné 
   energie   nad   rámec   licence,  je  povinen  p ředložit  Energetickému 
   regula čnímu ú řadu nejpozd ěji do 30. června kalendá řního roku vyú čtování 
   prokazatelné  ztráty  vzniklé  pln ěním  povinnosti  nad rámec licence v 
   uplynulém kalendá řním roce. Energetický regula ční ú řad ov ěří vyú čtování 
   prokazatelné  ztráty  a  stanoví  pro držitele l icence výši úhrady této 
   ztráty z finan čních prost ředk ů fondu. 
 
   (7)  P řesáhne-li prokazatelná ztráta držitel ů licencí prost ředky fondu, 
   m ůže  být  tento  rozdíl  hrazen  formou  návratné fi nanční výpomoci ze 
   státního   rozpo čtu   splatné   nejpozd ěji   do   konce   následujícího 
   kalendá řního roku. 
 
   (8)   Nevy čerpané  prost ředky  fondu  se  na  konci  kalendá řního  roku 
   p řevád ějí do následujícího kalendá řního roku. 
 
   (9)  Držitel  licence,  kterému  byla uložena po vinnost dodávek tepelné 
   energie  nad  rámec  licence, odpovídá za použit í finan čních prost ředk ů 
   fondu   na  hrazení  prokazatelné  ztráty  a  za   správnost  vyú čtování 
   prokazatelné ztráty za p říslušný kalendá řní rok. 
 
   (10)  Došlo-li  k  čerpání  finan čních  prost ředk ů  z  fondu na základ ě 
   nesprávných  nebo  neúplných  údaj ů  držitele licence, je tento držitel 
   licence  povinen  neoprávn ěně čerpané nebo zadržené finan ční prost ředky 
   vrátit  nejpozd ěji  do  15  dn ů  ode  dne  výzvy  u čin ěné  Energetickým 



   regula čním  ú řadem nebo ode dne zjišt ění p říjemcem do fondu. Zárove ň je 
   držitel  licence  povinen  zaplatit  úrok  z pro dlení ve výši 1 promile 
   denn ě  z neoprávn ěně čerpaných nebo zadržených prost ředk ů, nejvýše však 
   do  výše  této  částky.  Úrok  z prodlení je p říjmem fondu. Energetický 
   regula ční  ú řad  m ůže z d ůvodu zamezení tvrdosti úrok z prodlení snížit 
   nebo  prominout.  Neoprávn ěně  čerpané  nebo zadržené prost ředky v četn ě 
   úroku z prodlení vybírá a vymáhá Energetický reg ula ční ú řad. 
 
   (11)  Energetický  regula ční  ú řad  je  povinen p ředložit audit fondu a 
   zve řejnit   zprávu  o  hospoda ření  s  prost ředky  fondu  za  p říslušný 
   kalendá řní rok v Energetickém regula čním v ěstníku. Zprávu o stavu fondu 
   p ředloží  jako  p řílohu  zprávy  ke  státnímu záv ěre čnému ú čtu kapitoly 
   Energetický  regula ční ú řad za p říslušný rok zárove ň s návrhem rozpo čtu 
   fondu na další kalendá řní rok. 
 
   § 15 
 
   Výkon státní správy 
 
   Výkon státní správy v energetických odv ětvích náleží 
 
   a) ministerstvu, 
 
   b) Energetickému regula čnímu ú řadu, 
 
   c) Státní energetické inspekci. 
 
   § 16 
 
   P ůsobnost ministerstva 
 
   Ministerstvo jako úst řední orgán státní správy pro energetiku^2) 
 
   a)  vydává  státní  souhlas  s výstavbou vybraný ch plynových za řízení a 
   vyjad řuje   se   k   výstavb ě   nových   zdroj ů   a  p římých  vedení  v 
   elektroenergetice podle podmínek uvedených ve zv láštní části, 
 
   b) zpracovává státní energetickou koncepci, 
 
   c)  zabezpe čuje  pln ění  závazk ů  vyplývajících  z mezinárodních smluv, 
   kterými  je  Česká  republika  vázána,  nebo  závazk ů  vyplývajících  z 
   členství v mezinárodních organizacích, 
 
   d) informuje Komisi Evropských spole čenství (dále jen "Komise") o 
 
   1.  opat řeních  p řijatých ke spln ění dodávky poslední instance, ochrany 
   zákazník ů   a   ochrany   životního  prost ředí  a  o  jejich  vlivu  na 
   hospodá řskou sout ěž, 
 
   2.  p řijatých  ochranných  opat řeních  v  p řípad ě náhlé krize na trhu s 
   energií,  v  p řípad ě  ohrožení  bezpe čnosti  osob a za řízení a ohrožení 
   celistvosti  energetických  soustav;  informuje  rovn ěž všechny členské 
   státy Evropské unie, 
 
   3.  dovozech  elektrické energie z hlediska fyzi kálních tok ů, ke kterým 
   došlo  b ěhem  p ředchozích  3  m ěsíc ů  ze t řetích zemí, a to jednou za 3 
   m ěsíce, 
 
   4. d ůvodech zamítnutí žádostí o ud ělení státní autorizace, 
 
   5. skute čnostech, týkajících se kombinované výroby elekt řiny a tepla, 



 
   6.  ro ční  statistice  výkonu  v  kombinované  výrob ě  a k tomu užitých 
   palivech  a  o  primárních energetických úsporác h dosažených uplatn ěním 
   kombinované  výroby;  k  tomu jsou povinni ú častníci trhu s elekt řinou, 
   operátor  trhu  a  Energetický  regula ční  ú řad poskytnout ministerstvu 
   pot řebné údaje, 
 
   7.  schopnosti  elektriza ční  soustavy  zajiš ťovat  dodávky pokrývající 
   sou časnou a p ředpokládanou poptávku po elekt řin ě, 
 
   8. provozním zabezpe čení p řenosové soustavy a distribu čních soustav, 
 
   9.  p ředpokládané  rovnováze nabídky a poptávky b ěhem období p říštích 5 
   let, 
 
   10.  vyhlídkách  na  zabezpe čení dodávek elekt řiny v období 5 až 15 let 
   ode dne informování Komise, 
 
   11.  investi čních  zám ěrech provozovatele p řenosové soustavy a zám ěrech 
   jiných  osob,  které  jsou  mu  známy  a  které  se  týkají poskytování 
   p řeshrani ční  propojovací  kapacity  b ěhem  následujících  5  nebo více 
   kalendá řních let, 
 
   e)  zajiš ťuje  v  p řípad ě  pot řeby  nabídkové  řízení  na  nové výrobní 
   kapacity, 
 
   f)  má  právo  z  d ůvod ů  zabezpe čení dodávky rozhodnout, aby byla dána 
   p řednost  p řipojení  výroben  elekt řiny a plynu, které využívají domácí 
   primární   energetické   palivové   zdroje,  do  míry  nep řesahující  v 
   kalendá řním  roce  15  %  celkové  primární  energie nezbyt né na výrobu 
   elekt řiny a výrobu plynu, 
 
   g)  uplat ňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadá m územního 
   rozvoje, 
 
   h)  p ředává  národní  zprávu  o  stavu elektroenergetiky a plynárenství 
   Komisi. 
 
   § 17 
 
   Energetický regula ční ú řad a jeho p ůsobnost 
 
   (1)  Z řizuje  se Energetický regula ční ú řad jako správní ú řad pro výkon 
   regulace  v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpo čtu České 
   republiky. 
 
   (2) Sídlem Energetického regula čního ú řadu je Jihlava. 
 
   (3) V p ůsobnosti Energetického regula čního ú řadu je podpora hospodá řské 
   sout ěže,  podpora  využívání obnovitelných a druhotných zdroj ů energie, 
   podpora   kombinované  výroby  elekt řiny  a  tepla,  podpora  využívání 
   obnovitelných  zdroj ů  energie  a  ochrana  zájm ů  spot řebitel ů  v t ěch 
   oblastech  energetických  odv ětví,  kde  není možná konkurence, s cílem 
   uspokojení  všech  p řiměřených  požadavk ů  na dodávku energií a ochrana 
   oprávn ěných  zájm ů  držitel ů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. 
   Energetický  regula ční  ú řad  vykonává  p ůsobnost  regula čního  ú řadu a 
   dot čeného  orgánu  podle  na řízení o podmínkách pro p řístup k sítím pro 
   p řeshrani ční  vým ěny  elektrické  energie^2a)  a  na řízení o podmínkách 
   p řístupu k plynárenským p řepravním soustavám^2b). 
 
   (4) Energetický regula ční ú řad rozhoduje o 



 
   a) ud ělení, zm ěně nebo zrušení licence, 
 
   b) uložení povinnosti dodávek nad rámec licence,  
 
   c)  uložení  povinnosti  poskytnout  v naléhavýc h p řípadech energetické 
   za řízení  pro  výkon  povinnosti  dodávek  nad  rámec  licence,  v četn ě 
   rozhodnutí  o  v ěcném  b řemeni  podle  ustanovení  zvláštních  právních 
   p ředpis ů,^3) 
 
   d) regulaci cen podle zvláštních právních p ředpis ů,^4) 
 
   e)  do časném pozastavení povinnosti umožnit p řístup t řetích stran podle 
   § 61a. 
 
   (5) Energetický regula ční ú řad dále 
 
   a)  rozhoduje spory, kdy nedojde k uzav ření smlouvy podle tohoto zákona 
   mezi  jednotlivými držiteli licence, nebo mezi d ržitelem licence a jeho 
   zákazníkem,  anebo spory o poskytnutí náhrady za  nedodržení stanovených 
   standard ů  kvality  dodávek  a  služeb a spory o omezení neb o p řerušení 
   dodávek  elekt řiny,  plynu  nebo tepelné energie z d ůvodu neoprávn ěného 
   odb ěru, 
 
   b)  rozhoduje  spory  vyplývající  ze  smluvních   vztah ů  mezi držiteli 
   licencí  nebo  mezi  držitelem  licence  a jeho zákazníkem podle tohoto 
   zákona  v  p řípadech,  ve kterých by jinak byla k rozhodnutí spo ru dána 
   p říslušnost  soudu,  pokud  s pravomocí Energetického  regula čního ú řadu 
   rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni ú častníci řízení, 
 
   c)  rozhoduje  spory  o  p řístupu k p řenosové soustav ě nebo distribu ční 
   soustav ě,  p řepravní  soustav ě,  podzemním  zásobník ům plynu a t ěžebním 
   plynovod ům,  v četn ě spor ů o p řístupu k p řeshrani ční kapacit ě pro p řenos 
   elekt řiny, p řepravu plynu nebo distribuci elekt řiny nebo plynu, 
 
   d)  rozhoduje  spory  o  výkupu elekt řiny z obnovitelných zdroj ů nebo o 
   právu  na  úhradu  zelených  bonus ů  podle zvláštního zákona^4a) nebo o 
   úhradu  p řísp ěvk ů  k  cen ě  elekt řiny  z kombinované výroby elekt řiny a 
   tepla, k cen ě elekt řiny vyrobené z druhotných energetických zdroj ů, 
 
   e)  vykonává  kontrolu  dodržování povinností dr žitel ů licencí a ukládá 
   pokuty podle zvláštního zákona^4), 
 
   f)  schvaluje  nebo stanovuje Pravidla provozová ní p řenosové soustavy a 
   Pravidla   provozování   distribu čních   soustav  v  elektroenergetice, 
   obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele p řepravní soustavy, 
   Řád  provozovatele  podzemního  zásobníku  plynu  a  Řád  provozovatele 
   distribu ční soustavy v plynárenství, 
 
   g)  zve řej ňuje  ro ční  zprávu  o  výsledcích  monitorovací  činnosti  v 
   energetických odv ětvích a ro ční a m ěsí ční zprávu o provozu elektriza ční 
   soustavy zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup, 
 
   h) zve řej ňuje p řehledy o cenách tepelné energie v četn ě jejich srovnání, 
   a  to  v člen ění podle lokalit a technických parametr ů výroby a rozvodu 
   tepelné energie, 
 
   i)  spolupracuje  s  regula čními  orgány členských stát ů a s Komisí p ři 
   výkonu jejich pravomocí, 
 
   j)  spolupracuje  s  ob čanskými sdruženími a jinými právnickými osobami 



   založenými za ú čelem ochrany práv spot řebitel ů energií. 
 
   (6)  Zam ěstnanci  Energetického  regula čního  ú řadu  za  ú čelem  výkonu 
   regulace mají právo 
 
   a) vstupovat do objekt ů, v nichž se provádí výkon licencované činnosti, 
 
   b)  nahlížet  do  ú četních  a  jiných doklad ů držitel ů licence a jiných 
   fyzických nebo právnických osob, jejichž činnost podléhá regulaci podle 
   tohoto   zákona,  nezbytných  k  výkonu  regulac e  a  požadovat  k  nim 
   vysv ětlení. 
 
   (7) Energetický regula ční ú řad vydává Energetický regula ční v ěstník, ve 
   kterém uve řej ňuje zejména cenová rozhodnutí. 
 
   (8)  Energetický  regula ční  ú řad  p ředkládá  jednou ro čně zprávu o své 
   činnosti a zprávu o hospoda ření vlád ě a Poslanecké sn ěmovně Parlamentu. 
 
   (9)  Energetický  regula ční  ú řad  reguluje  ceny za p řenos elekt řiny a 
   distribuci  elekt řiny,  za  systémové  služby,  ceny za p řepravu plynu, 
   distribuci  plynu,  ceny  za činnosti operátora trhu a ceny elekt řiny a 
   plynu dodavatele poslední instance a stanoví p řísp ěvky k cen ě elekt řiny 
   z  druhotných  energetických  zdroj ů  a  kombinované výroby elekt řiny a 
   tepla.  Energetický  regula ční  ú řad je oprávn ěn na návrh provozovatele 
   p řepravní  soustavy  rozhodnout  o  odlišném  postupu   tvorby  ceny  za 
   mezinárodní  p řepravu  plynu,  založeném na tržním zp ůsobu. Energetický 
   regula ční ú řad dále m ůže usm ěr ňovat ceny tepelné energie. 
 
   (10)  Energetický  regula ční  ú řad  m ůže  krom ě  činností  uvedených  v 
   odstavci  9  rozhodnout  o  regulaci  cen dalšíc h činností vykonávaných 
   provozovatelem  p řenosové  soustavy, provozovatelem p řepravní soustavy, 
   provozovatelem  distribu ční  soustavy  nebo  činností  operátora  trhu, 
   souvisejících   s   p řenosem  elekt řiny,  p řepravou  plynu,  distribucí 
   elekt řiny  nebo  plynu  nebo  činnostmi  operátora trhu, jestliže je to 
   nezbytné  k zajišt ění spolehlivého a bezpe čného provozu elektriza ční či 
   plynárenské   soustavy   nebo   zajišt ění   nediskrimina čního  p řístupu 
   ú častník ů trhu do elektriza ční či plynárenské soustavy. 
 
   (11) Zam ěstnanci státu za řazení do Energetického regula čního ú řadu jsou 
   povinni zachovávat ml čenlivost o všech skute čnostech a údajích obchodní 
   či  ekonomické  povahy  získaných v souvislosti s vý konem své činnosti. 
   Tato povinnost trvá 2 roky po skon čení pracovního pom ěru. 
 
   (12)  Energetický regula ční ú řad p ředává ministerstvu informace a údaje 
   nezbytné  pro  zpracování  program ů zvýšení energetické ú činnosti a pro 
   podporu  energetických služeb a Státní energetic ké inspekci informace a 
   údaje  sloužící  pro  ov ěřování  úspor  energie  plynoucích  z  využití 
   energetických služeb. 
 
   § 17a 
 
   (1)   Ministerstvo   vnitra  nebo  Policie  České  republiky  poskytuje 
   ministerstvu   a   Energetickému   regula čnímu  ú řadu  pro  výkon  jeho 
   p ůsobnosti a pro výkon p ůsobnosti Energetického regula čního ú řadu podle 
   tohoto zákona 
 
   a) referen ční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
   b) údaje z agendového informa čního systému evidence obyvatel, 
 
   c) údaje z agendového informa čního systému cizinc ů. 



 
   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a ) jsou 
 
   a) p říjmení, 
 
   b) jméno, pop řípad ě jména, 
 
   c) datum narození, 
 
   d) adresa místa pobytu, 
 
   e)  datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o  prohlášení za mrtvého, 
   den,  který  je  v  rozhodnutí  uveden  jako  de n smrti nebo den, který 
   subjekt  údaj ů  prohlášený  za  mrtvého nep řežil, a datum nabytí právní 
   moci tohoto rozhodnutí. 
 
   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b ) jsou 
 
   a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
 
   b) datum narození, 
 
   c) rodné číslo, 
 
   d) státní ob čanství, 
 
   e)  adresa  místa  trvalého  pobytu,  v četn ě  p ředchozích  adres  místa 
   trvalého pobytu, 
 
   f) zbavení nebo omezení zp ůsobilosti k právním úkon ům, 
 
   g) datum úmrtí, 
 
   h)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohl ášení za mrtvého uveden 
   jako  den  smrti  nebo  den,  který subjekt údaj ů prohlášený za mrtvého 
   nep řežil. 
 
   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c ) jsou 
 
   a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
 
   b) datum narození, 
 
   c) rodné číslo, 
 
   d) státní ob čanství, 
 
   e)  druh a adresa místa pobytu, v četn ě p ředchozích adres místa trvalého 
   pobytu, 
 
   f) zbavení nebo omezení zp ůsobilosti k právním úkon ům, 
 
   g) datum úmrtí, 
 
   h)  den,  který  byl  v rozhodnutí soudu o prohl ášení za mrtvého uveden 
   jako  den  smrti  nebo  den,  který subjekt údaj ů prohlášený za mrtvého 
   nep řežil. 
 
   (5) Údaje, které jsou vedeny jako referen ční údaje v základním registru 
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informa čního  systému  evidence 
   obyvatel nebo agendového informa čního systému cizinc ů, pouze pokud jsou 



   ve tvaru p ředcházejícím sou časný stav. 
 
   (6)  Ministerstvo  a Energetický regula ční ú řad mohou pro ú čely ov ěření 
   poskytnutých údaj ů a pro pln ění úkol ů státní správy podle tohoto zákona 
   poskytnuté  údaje  dále  p ředávat, t řídit nebo kombinovat, pop řípad ě je 
   blokovat,  zjistí-li,  že  poskytnuté  údaje  ne jsou p řesné; o zjišt ění 
   nep řesného  údaje  Ministerstvo  vnitra  nebo  Policii  České republiky 
   neprodlen ě informují. 
 
   (7)  Z  poskytovaných  údaj ů  lze  v konkrétním p řípad ě použít vždy jen 
   takové údaje, které jsou nezbytné ke spln ění daného úkolu. 
 
   § 17b 
 
   P ředseda Energetického regula čního ú řadu 
 
   (1) V čele Energetického regula čního ú řadu je p ředseda. P ředseda 
 
   a) řídí Energetický regula ční ú řad, 
 
   b) jedná jménem Energetického regula čního ú řadu navenek, 
 
   c)  rozhoduje  o opravných prost ředcích proti rozhodnutím Energetického 
   regula čního ú řadu v prvním stupni. 
 
   (2)  P ředsedu  jmenuje  vláda na funk ční období 5 let. Nikdo nem ůže být 
   jmenován více než dvakrát za sebou. 
 
   (3)  P ředseda  jmenuje  místop ředsedu,  který  je  zam ěstnancem  ú řadu. 
   Místop ředseda  řídí  ú řad  v  p řípad ě dlouhodobé nep řítomnosti p ředsedy 
   nebo  v  dob ě,  kdy  není  funkce p ředsedy obsazena. Místop ředseda musí 
   spl ňovat  kvalifika ční  p ředpoklady  pro  výkon  funkce  p ředsedy podle 
   odstavce 4. 
 
   (4) P ředsedou m ůže být jmenován jen ob čan České republiky, který 
 
   a) je pln ě zp ůsobilý k právním úkon ům, 
 
   b)  má  ukon čené  vysokoškolské vzd ělání technického, ekonomického nebo 
   právnického sm ěru, 
 
   c)  má  nejmén ě 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespo ň 3 roky v 
   řídicí nebo vedoucí funkci, 
 
   d)  je  bezúhonný; za bezúhonného se pro ú čely tohoto zákona nepovažuje 
   ten, kdo byl pravomocn ě odsouzen pro 
 
   1. úmyslný trestný čin, nebo 
 
   2.  nedbalostní  trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s 
   výkonem  ve řejné  funkce,  pokud  jeho odsouzení pro trestný čin nebylo 
   zahlazeno  anebo  se  na  n ěj  z  jiného  d ůvodu  hledí,  jako by nebyl 
   odsouzen, 
 
   e)  nevykonává  funkci  nebo  činnost  neslu čitelnou  s  výkonem funkce 
   p ředsedy. 
 
   (5)  Funkce  p ředsedy  je  neslu čitelná  s  funkcí  poslance, senátora, 
   soudce,  státního  zástupce,  člena  vlády nebo jinou funkcí ve ve řejné 
   správ ě  nebo  s  členstvím  v  politické  stran ě nebo politickém hnutí. 
   P ředseda   dále  nesmí  být  držitelem  licence  nebo   vykonávat  jinou 



   podnikatelskou  činnost  v  energetice,  nesmí  se podílet na podnik ání 
   držitele  licence  nebo  jiné  osoby p ůsobící v oblasti energetiky, být 
   členem   jakýchkoli   orgán ů  takové  osoby  ani  poskytovat  p římo  či 
   zprost ředkovan ě poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo 
   jiné osob ě p ůsobící v oblasti energetiky. P ředseda nesmí zastávat jinou 
   placenou  funkci,  být  v  pracovním  pom ěru nebo jiném pracovn ěprávním 
   vztahu  ani  vykonávat  jinou  výd ěle čnou  činnost  s  výjimkou  správy 
   vlastního   majetku   a   činnosti   v ědecké,  pedagogické,  literární, 
   publicistické a um ělecké, pokud tato činnost nenarušuje d ůstojnost nebo 
   neohrožuje d ůvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regula čního 
   ú řadu. 
 
   (6) Funkce p ředsedy zaniká 
 
   a) uplynutím funk čního období, 
 
   b) vzdáním se funkce, 
 
   c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, 
 
   d) dnem, kdy se p ředseda ujal funkce nebo zahájil výkon činnosti, která 
   je podle odstavce 5 neslu čitelná s funkcí p ředsedy, 
 
   e)  dnem  nabytí  právní  moci  rozsudku soudu o  omezení zp ůsobilosti k 
   právním  úkon ům  nebo rozsudku soudu, kterým byl odsouzen pro n ěkterý z 
   trestných čin ů uvedených v odstavci 4 písm. d), nebo 
 
   f) odvoláním z funkce. 
 
   (7) P ředsedu vláda odvolá pouze v p řípad ě, nevykonává-li funkci po dobu 
   delší  než  6 m ěsíc ů nebo narušil-li závažným zp ůsobem nezávislost nebo 
   nestrannost Energetického regula čního ú řadu. 
 
   (8)  P ředseda  po  dobu  1  roku  od  zániku funkce nesmí být držitelem 
   licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v energetice, nesmí 
   se  podílet  na  podnikání  držitele licence neb o jiné osoby p ůsobící v 
   oblasti   energetiky,   být  členem  jakýchkoli  orgán ů  takové  osoby, 
   poskytovat  p římo  či zprost ředkovan ě poradenskou nebo obdobnou činnost 
   držiteli  licence nebo jiné osob ě p ůsobící v oblasti energetiky ani být 
   v pracovním pom ěru nebo jiném pracovn ěprávním vztahu k držiteli licence 
   nebo  jiné  osob ě  p ůsobící  v  oblasti  energetiky. V p řípad ě porušení 
   zákazu  podle p ředchozí v ěty je ten, kdo zákaz porušil, povinen uhradit 
   Energetickému  regula čnímu  ú řadu  dvojnásobek  poskytnutého odchodného 
   nebo  pokud  mu  odchodné nebylo poskytnuto, pak  šestinásobek m ěsí čního 
   platu, který mu náležel v dob ě zániku funkce. 
 
   (9)  P ředseda  má nárok na plat, náhradu výdaj ů a naturální pln ění jako 
   prezident  Nejvyššího  kontrolního  ú řadu. P ředseda má po zániku funkce 
   nárok  na  odchodné  ve  výši  šestinásobku  m ěsí čního  platu, který mu 
   náležel v dob ě zániku funkce. Odchodné je splatné ke dni zániku f unkce. 
   Nárok  na  odchodné  nevzniká,  pokud  byl  p ředseda  odvolán  z d ůvodu 
   závažného   narušení   nestrannosti   nebo  nezá vislosti  Energetického 
   regula čního  ú řadu  nebo  pokud  byl po uplynutí funk čního období znovu 
   jmenován p ředsedou. 
 
   § 18 
 
   Kontrola 
 
   Kontrolu   v   energetických   odv ětvích  vykonává  Státní  energetická 
   inspekce. 



 
   § 19 
 
   zrušen 
 
   § 19a 
 
   Regulace cen 
 
   (1)  P ři  regulaci  cen  p řenosu  elekt řiny, p řepravy plynu, distribuce 
   elekt řiny  a distribuce plynu postupuje Energetický regul ační ú řad tak, 
   aby  stanovené  ceny  pokrývaly  nezbytn ě  nutné  náklady  na zajišt ění 
   efektivního  výkonu  licencované činnosti, dále odpisy a p řiměřený zisk 
   zajiš ťující  návratnost realizovaných investic do za řízení sloužících k 
   výkonu  licencované  činnosti.  To neplatí v p řípad ě cen za mezinárodní 
   p řepravu  plynu,  pokud  Energetický regula ční ú řad rozhodne o odlišném 
   postupu  tvorby  t ěchto  cen  založeném  na  tržním  zp ůsobu. V p řípad ě 
   elektroenergetiky  Energetický regula ční ú řad zohlední i p ředvídatelnou 
   budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpe čení p řenosové soustavy 
   a distribu čních soustav. 
 
   (2)  Energetický regula ční ú řad postupuje obdobn ě podle odstavce 1 v ěty 
   první p ři v ěcném usm ěr ňování ceny tepelné energie. 
 
   (3)  Ceny  dodavatele  poslední instance reguluj e Energetický regula ční 
   ú řad  formou  v ěcně  usm ěr ňovaných  cen.  V  p řípad ě, že o to dodavatel 
   poslední  instance požádá, Energetický regula ční ú řad rozhodne o cenách 
   dodavatele poslední instance jako o cenách maxim álních. 
 
   (4)  P ři  regulaci  ostatních  cen postupuje Energetický r egula ční ú řad 
   tak, aby stanovené ceny byly alespo ň nákladové. P ři stanovení p řísp ěvku 
   k   cen ě  elekt řiny  postupuje  Energetický  regula ční  ú řad  tak,  aby 
   p řísp ěvek  umožnil  uplatn ění  elekt řiny na trhu s ohledem na efektivní 
   využívání  primárních energetických zdroj ů, ochranu životního prost ředí 
   a  zájem  na rozvoji výroby elekt řiny z vysokoú činné kombinované výroby 
   elekt řiny a tepla a výroby elekt řiny z druhotných energetických zdroj ů. 
   Energetický   regula ční   ú řad  meziro čně  upravuje  p řísp ěvky  k  cen ě 
   elekt řiny  z  vysokoú činné  kombinované  výroby  elekt řiny  a  tepla  v 
   závislosti  na  zm ěnách cen elekt řiny na trhu, cen tepelné energie, cen 
   primárních  energetických  zdroj ů,  efektivit ě  výroby  a  dob ě využití 
   výrobny elekt řiny. 
 
   (5)  Na  žádost  dodavatele  tepelné  energie  n ebo držitele licence na 
   distribuci  elekt řiny nebo distribuci plynu, jehož distribu ční soustava 
   není  p římo  p řipojena  k p řenosové soustav ě nebo k p řepravní soustav ě, 
   m ůže   Energetický  regula ční  ú řad  rozhodnout  o  odlišném  stanovení 
   podmínek  pro  sjednání  ceny tepelné energie ne bo stanovení povolených 
   výnos ů   a   prom ěnných  náklad ů  provozovatele  distribu ční  soustavy. 
   Energetický  regula ční  ú řad žádosti zcela nebo z části vyhoví, prokáže- 
   li  žadatel, že stanovený zp ůsob regulace ceny mu dlouhodob ě neumož ňuje 
   alespo ň  pokrytí  oprávn ěných  náklad ů podle odstavce 1. Po právní moci 
   rozhodnutí,  kterým  žádosti  zcela  nebo  z části  vyhoví,  Energetický 
   regula ční  ú řad  upraví  stanovený zp ůsob regulace nebo jeho jednotlivé 
   podmínky nebo upraví cenu distribuce elekt řiny nebo plynu. 
 
   § 20 
 
   Regula ční výkazy 
 
   (1)  Držitel  licence na p řenos elekt řiny, p řepravu plynu, usklad ňování 
   plynu  nebo  distribuci  elekt řiny  nebo  plynu,  k  jehož  distribu ční 



   soustav ě  je  p řipojeno  více  než  90 000 odb ěrných míst zákazník ů, je 
   povinen  uvést  v  ú čtovém  rozvrhu  ú čty  pro  ú čtování  o nákladech a 
   výnosech,  výsledku hospoda ření, aktivech a pasivech odd ělen ě za každou 
   z t ěchto licencovaných činností. 
 
   (2)  Držitel licence na p řepravu plynu, usklad ňování plynu a distribuci 
   plynu,  k  jehož  distribu ční  soustav ě  je  p řipojeno  více než 90 000 
   odb ěrných  míst  zákazník ů, je povinen v p říloze v ú četní záv ěrce uvést 
   veškeré  smluvní  vztahy, s výjimkou smluvních v ztah ů uzavíraných podle 
   tohoto  zákona,  s  vymezením jejich p ředmětu, uskute čněné s osobou, se 
   kterou  držitel  licence  tvo ří holding nebo je sou částí téhož holdingu 
   nebo  jiného  podnikatelského  seskupení,  a  je jichž hodnota p řevyšuje 
   hodnotu nadlimitní ve řejné zakázky^9a). 
 
   (3)  Držitel  licence  na  distribuci  elekt řiny  nebo  plynu,  k jehož 
   soustav ě  je  p řipojeno  mén ě  než  90  000 odb ěrných míst zákazník ů, a 
   držitel  licence  na  výrobu  nebo  rozvod  tepe lné  energie  ú čtuje  o 
   nákladech a výnosech a výsledku hospoda ření odd ělen ě zvláš ť za každou z 
   licencovaných činností v souladu se zvláštním právním p ředpisem^9b). 
 
   (4)  Pokud  auditor  p ři  ov ěřování ú četní záv ěrky^9b) držitele licence 
   uvedeného  v  odstavci  1  zjistí  k řížové  subvence  mezi jednotlivými 
   licencovanými  činnostmi  vykonávanými týmž držitelem licence nebo mezi 
   licencovanou  činností  a jinými podnikatelskými činnostmi vykonávanými 
   týmž   držitelem  licence,  které  vedou  k  dis kriminaci,  uvede  tuto 
   skute čnost ve zpráv ě auditora. 
 
   (5)   Vlastník   nebo  pronajímatel  energetické ho  za řízení,  který  s 
   držitelem  licence,  který  používá  k výkonu li cencované činnosti toto 
   energetické  za řízení, tvo ří holding nebo je členem téhož holdingu nebo 
   jiného  podnikatelského  seskupení,  je povinen uvést v ú čtovém rozvrhu 
   ú čty  pro  ú čtování  o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo p ronájmu 
   tohoto   energetického  za řízení.  Takový  vlastník  nebo  pronajímatel 
   energetického  za řízení je povinen poskytovat Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  a  Státní  energetické  inspekci  na  vyžádání   úplné a pravdivé 
   informace  a  podklady  pot řebné  pro  výkon jejich zákonem stanovených 
   oprávn ění, umožnit jim nahlížet do ú četních a jiných doklad ů, po řídit z 
   nich kopie nebo opisy a poskytnout k nim vysv ětlení. 
 
   (6)  Držitel  licence  uvedený  v  odstavci  1  je  povinen  sestavovat 
   regula ční  výkazy  a  p ředkládat  je  Energetickému  regula čnímu ú řadu. 
   Držitel  licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie, 
   jehož  celkový  ro ční  objem  tržeb  z  t ěchto  licencovaných  činností 
   p řesahuje  2  500  000  K č,  je  povinen  sestavovat regula ční výkazy a 
   p ředkládat je Energetickému regula čnímu ú řadu. 
 
   (7)  Držitel  licence  uvedený  v  odstavci  1  je  povinen  každoro čně 
   p ředkládat  do  30.  června  Energetickému  regula čnímu  ú řadu ov ěřenou 
   ú četní  záv ěrku  a  zprávu  auditora  za  p ředcházející  ú četní období. 
   Držitel licence na distribuci elekt řiny nebo plynu, k jehož soustav ě je 
   p řipojeno  mén ě  než  90 000 odb ěrných míst kone čných zákazník ů, výrobu 
   nebo   rozvod  tepelné  energie  je  povinen  p ředkládat  Energetickému 
   regula čnímu   ú řadu  ov ěřenou  ú četní  záv ěrku  a  zprávu  auditora  za 
   p ředcházející ú četní období pouze na vyžádání. 
 
   § 20a 
 
   Operátor trhu 
 
   (1)  Operátor  trhu  je akciová spole čnost založená státem, jejíž akcie 
   zn ějí na jméno. 



 
   (2)  Stát  vlastní  akcie  operátora  trhu,  jej ichž  celková jmenovitá 
   hodnota p ředstavuje alespo ň 67 % základního kapitálu operátora trhu. 
 
   (3)  Operátor  trhu  musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst. 3 
   písm.  c).  Operátor trhu ani právnické osoby, v  nichž má operátor trhu 
   majetkový  podíl, nesmí být držitelem jiné licen ce uvedené v § 4. Akcie 
   operátora  trhu  nesmí  být  vlastn ěny  držitelem licence uvedené v § 4 
   odst.  1 písm. a) a b) a odst. 2. Statutárním or gánem nebo jeho členem, 
   členem  dozor čí  rady, prokuristou nebo vedoucím zam ěstnancem operátora 
   trhu  nem ůže  být  fyzická osoba, která je sou časn ě statutárním orgánem 
   nebo  jeho  členem,  prokuristou  nebo  zam ěstnancem  držitele  licence 
   uvedené  v  §  4  odst.  1  písm.  a)  a b) a od st. 2. Ceny za činnosti 
   operátora trhu podle odstavce 4 jsou regulovány Energetickým regula čním 
   ú řadem. 
 
   (4) Operátor trhu je povinen 
 
   a)  organizovat krátkodobý trh s plynem a krátko dobý trh s elekt řinou a 
   ve  spolupráci  s  provozovatelem  p řenosové soustavy vyrovnávací trh s 
   regula ční energií, 
 
   b)   vyhodnocovat  odchylky  za  celé  území  České  republiky  a  toto 
   vyhodnocení  p ředávat  jednotlivým  subjekt ům zú čtování a provozovateli 
   p řenosové nebo p řepravní soustavy, 
 
   c)  na  základ ě  vyhodnocení odchylek zajiš ťovat zú čtování a vypo řádání 
   odchylek subjekt ů zú čtování, které jsou povinny je uhradit, 
 
   d) informovat provozovatele p řenosové soustavy, provozovatele p řepravní 
   soustavy  a provozovatele podzemních zásobník ů plynu nebo provozovatele 
   distribu ční  soustavy o nepln ění platebních povinností ú častník ů trhu a 
   subjekt ů zú čtování v ůči operátorovi trhu, 
 
   e) zpracovávat a zve řej ňovat m ěsí ční a ro ční zprávu o trhu s elekt řinou 
   a m ěsí ční a ro ční zprávu o trhu s plynem v České republice, 
 
   f)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu,  Energetickému  regula čnímu 
   ú řadu,  provozovateli  p řenosové  soustavy  a  provozovateli  p řepravní 
   soustavy  alespo ň  jednou  ro čně  zprávu  o  budoucí o čekávané spot řebě 
   elekt řiny  a  plynu  a  o zp ůsobu zabezpe čení rovnováhy mezi nabídkou a 
   poptávkou elekt řiny a plynu, 
 
   g)  zajistit ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství a 
   jiných skute čností, které nejsou ve řejn ě dostupné a o nichž se dozv ěděl 
   p ři výkonu svých činností, 
 
   h) zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elekt řinou a Pravidel 
   trhu  s  plynem  a p ředávat je ministerstvu a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu, 
 
   i)  zajiš ťovat  a  poskytovat  ú častník ům trhu s elekt řinou nebo plynem 
   skute čné hodnoty dodávek a odb ěr ů elekt řiny nebo plynu a další nezbytné 
   informace  související  s  vyú čtováním  dodávek a odb ěr ů elekt řiny nebo 
   plynu a s právem zákazníka na zm ěnu dodavatele, 
 
   j)   zpracovávat   a   po   schválení  Energetic kým  regula čním  ú řadem 
   zve řej ňovat  obchodní  podmínky  operátora trhu pro elektr oenergetiku a 
   pro plynárenství zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup, 
 
   k)  zajiš ťovat  v  sou činnosti  s  provozovateli  distribu čních soustav 



   zpracovávání  typových  diagram ů  dodávek,  a  to  na  základ ě údaj ů od 
   provozovatel ů distribu čních soustav, 
 
   l)  na  základ ě  údaj ů p ředaných provozovatelem p řenosové soustavy nebo 
   provozovatelem  p řepravní  soustavy  zajiš ťovat  zú čtování a vypo řádání 
   regula ční energie nebo vyrovnávacího plynu v četn ě zú čtování p ři stavech 
   nouze, 
 
   m)  ú čtovat  odd ělen ě  za  činnosti  vykonávané v elektroenergetice a v 
   plynárenství, 
 
   n)  uzav řít  smlouvu  o  zú čtování  odchylek  a  umožnit  obchodovat  s 
   elekt řinou  nebo  plynem na jím organizovaných trzích kaž dému, kdo o to 
   požádá a spl ňuje obchodní podmínky operátora trhu pro elektroene rgetiku 
   nebo obchodní podmínky operátora trhu pro plynár enství, 
 
   o)  v  p řípadech  podle  §  12a  oznamovat dodavateli posled ní instance 
   odb ěrná místa zákazník ů v četn ě jejich registra čních čísel, 
 
   p)  sledovat  množství  skladovaného  plynu  v  jednotlivých podzemních 
   zásobnících plynu a jejich kapacitu, 
 
   q)  zpracovávat na základ ě ro čních a p ětiletých p ředpokládaných bilancí 
   a  na  základ ě  denních,  m ěsí čních  a  ro čních  skute čných  bilancí  o 
   p řeprav ě,  distribuci, výrob ě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladn ění 
   plynu  od provozovatele p řepravní soustavy, provozovatel ů distribu čních 
   soustav,  provozovatel ů  podzemních  zásobník ů  plynu,  výrobc ů  plynu, 
   obchodník ů  s  plynem,  dodavatel ů  plynu  a  vlastních  analýz celkové 
   bilance  plynárenské  soustavy  a  jejich  vyhod nocení  a  p ředávat  je 
   ministerstvu  a  Energetickému  regula čnímu  ú řadu;  sou časn ě  souhrnné 
   bilance plynárenské soustavy zve řej ňovat, 
 
   r)  zpracovávat  statistiku  dovozu plynu ze zah rani čí a jeho vývozu do 
   zahrani čí,  a  to  v četn ě  zdroj ů  plynu, a statistiku zákazník ů, kte ří 
   zm ěnili dodavatele plynu, 
 
   s)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  alespo ň  jednou  m ěsí čně zprávu s vyhodnocením dodávek a spot řeb 
   plynárenské soustavy v četn ě vyhodnocení dovozu plynu do České republiky 
   a vývozu plynu z České republiky, 
 
   t)  zpracovávat  jednou  až  dvakrát  ro čně  výsledné  údaje hodinových 
   dodávek  a  spot řeb  plynu  od  plynárenských podnikatel ů pro sestavení 
   kontrolních hodinových ode čt ů plynárenské soustavy, 
 
   u)  zpracovávat  m ěsí ční  bilance  o  pln ění  bezpe čnostního  standardu 
   dodávek  plynu  a  p ředávat je ministerstvu a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu. 
 
   (5) Operátor trhu má právo 
 
   a)  na údaje nezbytné pro pln ění svých povinností od subjekt ů zú čtování 
   a registrovaných ú častník ů trhu s elekt řinou nebo trhu s plynem, 
 
   b)  na nam ěřené a vyhodnocené údaje od provozovatele p řenosové soustavy 
   a   provozovatele  p řepravní  soustavy  a  provozovatel ů  distribu čních 
   soustav  a podzemních zásobník ů plynu a další údaje nezbytné pro pln ění 
   svých povinností, 
 
   c)  zrušit  registraci  subjektu  na  zú čtování,  který neplní platební 
   povinnosti v ůči operátorovi trhu, 



 
   d)  vyžadovat  od plynárenských podnikatel ů a obchodník ů s plynem údaje 
   pro zpracování bilancí, 
 
   e)  vyžadovat od plynárenských podnikatel ů a obchodník ů s plynem jednou 
   až  dvakrát  ro čně  údaje  ke  zpracování kontrolního hodinového ode čtu 
   dodávek a spot řeb plynárenské soustavy, 
 
   f) vyžadovat od zákazník ů s ro ční spot řebou plynu vyšší než 400 tis. m3 
   a od obchodník ů s plynem informace o zm ěnách dodavatele plynu, 
 
   g) vyžadovat od plynárenských podnikatel ů a obchodník ů s plynem údaje o 
   kapacitách  a  výkonech  jednotlivých  částí plynárenské soustavy České 
   republiky. 
 
   (6)  Operátor  trhu má právo po schválení minist erstvem vykonávat další 
   činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci. 
 
   HLAVA II 
 
   ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
   DÍL 1 
 
   Elektroenergetika 
 
   § 21 
 
   zrušen 
 
   § 22 
 
   Ú častníci trhu s elekt řinou 
 
   (1) Ú častníky trhu s elekt řinou jsou 
 
   a) výrobci elekt řiny, 
 
   b) provozovatel p řenosové soustavy, 
 
   c) provozovatelé distribu čních soustav, 
 
   d) operátor trhu, 
 
   e) obchodníci s elekt řinou, 
 
   f) zákazníci. 
 
   (2)  Ú častníci  trhu  s  elekt řinou  s  právem  regulovaného p řístupu k 
   p řenosové soustav ě a distribu ční soustav ě 
 
   a)  nesou  odpov ědnost  za odchylku a jsou subjekty zú čtování odchylek, 
   nebo 
 
   b)  mohou  p řenášet  na základ ě smlouvy odpov ědnost za odchylku na jiný 
   subjekt zú čtování odchylek. 
 
   § 23 
 
   Výrobce elekt řiny 
 



   (1) Výrobce elekt řiny má právo 
 
   a)  p řipojit  své  za řízení  k  elektriza ční  soustav ě,  pokud  spl ňuje 
   podmínky p řipojení k p řenosové soustav ě nebo k distribu čním soustavám a 
   obchodní  podmínky  stanovené  Pravidly  provozo vání p řenosové soustavy 
   nebo Pravidly provozování distribu ční soustavy, 
 
   b)  dodávat  elekt řinu  vyrobenou  v  jím provozované výrobn ě elekt řiny 
   ostatním   ú častník ům   trhu   s   elekt řinou   nebo  do  jiných  stát ů 
   prost řednictvím p řenosové soustavy nebo distribu ční soustavy, 
 
   c) dodávat elekt řinu vyrobenou ve vlastní výrobn ě elekt řiny pro vlastní 
   pot řebu  a  pro  pot řebu  ovládaných  spole čností, pokud mu to podmínky 
   provozování p řenosové soustavy a distribu čních soustav umož ňují, 
 
   d)   nabízet   a   poskytovat   podp ůrné  služby  k  zajišt ění  provozu 
   elektriza ční  soustavy  za  podmínek  stanovených  Pravidly p rovozování 
   p řenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribu ční soustavy, 
 
   e)  omezit, p řerušit nebo ukon čit dodávku elekt řiny svým zákazník ům při 
   neoprávn ěném odb ěru elekt řiny. 
 
   (2) Výrobce elekt řiny je povinen 
 
   a)  na  své  náklady  zajistit  p řipojení  svého  za řízení  k p řenosové 
   soustav ě nebo k distribu ční soustav ě, 
 
   b)   umožnit   a  uhradit  instalaci  m ěřicího  za řízení  provozovateli 
   p řenosové soustavy nebo provozovateli distribu ční soustavy, ke které je 
   výrobna elekt řiny p řipojena, 
 
   c)  zp řístupnit  m ěřicí  za řízení provozovateli p řenosové soustavy nebo 
   provozovateli  distribu ční  soustavy,  ke  které  je  výrobna elekt řiny 
   p řipojena, 
 
   d)  instalovat  u  nov ě  budovaných  výroben  o  celkovém  instalovaném 
   elektrickém  výkonu  30 MW a více a provozovat z ařízení pro poskytování 
   podp ůrných služeb, 
 
   e)  řídit  se  pokyny  technického  dispe činku  provozovatele p řenosové 
   soustavy  nebo  provozovatele distribu ční soustavy, ke které je výrobna 
   elekt řiny p řipojena, 
 
   f)  p ředávat  operátorovi  trhu  technické údaje vyplývaj ící ze smluv o 
   dodávce  elekt řiny  prost řednictvím  subjektu  zú čtování, který p řevzal 
   odpov ědnost za jeho odchylku, nebo p římo, pokud je subjektem zú čtování, 
   a další nezbytné informace pro pln ění povinností operátora trhu, 
 
   g)  poskytovat  provozovateli  p řenosové  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční soustavy, ke které je výrobna elekt řiny p řipojena, pot řebné 
   údaje pro provoz a rozvoj p řenosové soustavy nebo distribu ční soustavy, 
   a operátorovi trhu údaje pot řebné pro pln ění jeho povinností, 
 
   h)  p ředávat  provozovateli  soustavy,  ke  které  je výr obna elekt řiny 
   p řipojena, informace nezbytné pro dispe čerské řízení, 
 
   i)  dodržovat  parametry  kvality dodávané elekt řiny stanovené Pravidly 
   provozování  p řenosové  soustavy  nebo Pravidly provozování distri buční 
   soustavy, 
 
   j)  podílet  se  na  úhrad ě oprávn ěných náklad ů provozovatele p řenosové 



   soustavy nebo provozovatele distribu ční soustavy spojených s p řipojením 
   výrobny elekt řiny, 
 
   k)   uhradit   provozovateli   p řenosové  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční  soustavy podle Pravidel trhu s elekt řinou systémové služby 
   odpovídající   objemu   elekt řiny   vyrobené   ve   vlastní  výrobn ě  a 
   spot řebované  zákazníkem  bez  použití  energetického  z ařízení  jiného 
   držitele licence, 
 
   l)  informovat ú častníky trhu s elekt řinou zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
   p řístup 
 
   1. o podílu zdroj ů elekt řiny použitých pro výrobu elekt řiny v uplynulém 
   roce, 
 
   2.   o   množství   emisí   CO2  a  o  množství  radioaktivního  odpadu 
   vyprodukovaného p ři výrob ě elekt řiny v uplynulém roce, 
 
   m) za ú čelem zajišt ění bezpe čnosti a spolehlivosti provozu elektriza ční 
   soustavy, p ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavech nouze a za podmínek 
   stanovených  Pravidly  provozování  p řenosové  soustavy  nebo  Pravidly 
   provozování  distribu ční  soustavy,  na  pokyn  provozovatele p řenosové 
   soustavy  nebo  provozovatele  distribu ční soustavy, nabízet provozn ě a 
   obchodn ě nevyužité výrobní kapacity, 
 
   n)  zaregistrovat se do 30 dn ů od ud ělení licence na výrobu elekt řiny u 
   operátora    trhu;   zaregistrováním   se   výro bce   elekt řiny   stává 
   registrovaným  ú častníkem  trhu  s  elekt řinou  (dále jen "registrovaný 
   ú častník trhu"), 
 
   o)  dodržovat ustanovení § 30 odst. 2 v p řípadech, kdy dodává elekt řinu 
   zákazník ům, 
 
   p)  poskytovat  provozovateli  p řenosové  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční  soustavy  informace  nezbytné  pro  zajišt ění bezpe čného a 
   spolehlivého provozu a rozvoje elektriza ční soustavy, 
 
   q)  upozornit  zákazníky  nejpozd ěji  2  m ěsíce  p ředem na zám ěr zm ěnit 
   smluvní podmínky, 
 
   r)  vypracovat havarijní plán do 6 m ěsíc ů od ud ělení licence a dále jej 
   každoro čně  up řesňovat;  p ři  jeho tvorb ě a up řesňování spolupracovat s 
   provozovatelem  p řenosové  soustavy  nebo  s provozovatelem distribu ční 
   soustavy,  k  níž  je  výrobna  elekt řiny  p řipojena; tato povinnost se 
   nevztahuje na výrobce elekt řiny, jehož výrobna elekt řiny má instalovaný 
   výkon nižší než 10 MW. 
 
   § 24 
 
   Provozovatel p řenosové soustavy 
 
   (1) Provozovatel p řenosové soustavy 
 
   a) zajiš ťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj p řenosové soustavy 
   a  za  tím  ú čelem spolupracuje s provozovateli propojených p řenosových 
   soustav, 
 
   b) poskytuje p řenos elekt řiny na základ ě uzav řených smluv, 
 
   c)  řídí  toky  elekt řiny v p řenosové soustav ě p ři respektování p řenos ů 
   elekt řiny mezi propojenými soustavami ostatních stát ů a ve spolupráci s 



   provozovateli distribu čních soustav v elektriza ční soustav ě, 
 
   d)  odpovídá  za zajišt ění systémových služeb pro elektriza ční soustavu 
   na úrovni p řenosové soustavy. 
 
   (2)  Provozovatel  p řenosové  soustavy  nesmí  být držitelem licence na 
   obchod   s   elekt řinou,   distribuci  elekt řiny  a  výrobu  elekt řiny. 
   Obstarávání   elekt řiny   pro   zajiš ťování   spolehlivého  provozování 
   p řenosové soustavy není považováno za obchod s elekt řinou. 
 
   (3) Provozovatel p řenosové soustavy má právo 
 
   a)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci  provozu  p řenosové soustavy a k p řenosu 
   informací pro činnost výpo četní techniky a informa čních systém ů, 
 
   b) obstarávat za nejnižší náklady podp ůrné služby a elekt řinu pro krytí 
   ztrát  elekt řiny v p řenosové soustav ě a pro vlastní pot řebu; pro řízení 
   rovnováhy  mezi  výrobou  a spot řebou a pro řízení tok ů elekt řiny podle 
   odstavce 1 písm. c) obstarávat regula ční energii, 
 
   c)   omezit   nebo  p řerušit  v  nezbytném  rozsahu  dodávku  elekt řiny 
   ú častník ům trhu s elekt řinou 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2. p ři p ředcházení stavu nouze nebo p ři stavech nouze, 
 
   3. p ři neoprávn ěném p řenosu elekt řiny podle § 53, 
 
   4. jestliže mu zákazník neumožní p řístup k m ěřicímu za řízení, 
 
   5. jestliže se jedná o neoprávn ěný odb ěr podle § 51, 
 
   6.  p ři provád ění plánovaných prací na za řízení p řenosové soustavy nebo 
   v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstru kcí, údržby a revizí, 
 
   7.  p ři  vzniku  a odstra ňování poruch na za řízeních p řenosové soustavy 
   nebo distribu ční soustavy, 
 
   8.  p ři  odb ěru elekt řiny za řízeními, která ohrožují život, zdraví nebo 
   majetek osob, nebo 
 
   9. p ři odb ěru elekt řiny za řízeními, která ovliv ňují kvalitu elekt řiny v 
   neprosp ěch  ostatních  ú častník ů trhu s elekt řinou a zákazník nevybavil 
   tato  odb ěrná  za řízení  dostupnými  technickými  prost ředky  k omezení 
   t ěchto vliv ů, 
 
   d)  zm ěnit  nebo  p řerušit  v  nezbytném  rozsahu  dodávku  elekt řiny z 
   výroben,  p řeshrani ční  vým ěnu elekt řiny a dovoz elekt řiny ze zahrani čí 
   nebo  vývoz  elekt řiny  do  zahrani čí  k zajišt ění spolehlivého provozu 
   p řenosové soustavy 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2. p ři p ředcházení stavu nouze nebo p ři stavech nouze, 
 
   3. p ři neoprávn ěném p řenosu elekt řiny podle § 53, 
 



   4. p ři neoprávn ěné dodávce elekt řiny do p řenosové soustavy podle § 52, 
 
   5. jestliže mu výrobce neumožní p řístup k m ěřicímu za řízení, 
 
   6.  p ři provád ění plánovaných prací na za řízení p řenosové soustavy nebo 
   v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstru kcí, údržby a revizí, 
 
   7.  p ři  vzniku  a odstra ňování poruch na za řízeních p řenosové soustavy 
   nebo distribu ční soustavy, 
 
   8.  p ři dodávce elekt řiny za řízeními, která ohrožují život, zdraví nebo 
   majetek osob, nebo 
 
   9.  p ři dodávce elekt řiny za řízeními, která ovliv ňují kvalitu elekt řiny 
   v  neprosp ěch ostatních ú častník ů trhu s elekt řinou a výrobce nevybavil 
   tato za řízení dostupnými technickými prost ředky k omezení t ěchto vliv ů, 
 
   e)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na  cizích  nemovitostech  za řízení  p řenosové  soustavy, p řetínat tyto 
   nemovitosti vodi či a umís ťovat v nich vedení, 
 
   f)  vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním 
   a provozováním za řízení p řenosové soustavy, 
 
   g) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných  porost ů ohrožujících 
   bezpe čné   a  spolehlivé  provozování  za řízení  p řenosové  soustavy  v 
   p řípadech,  kdy  tak  po  p ředchozím  upozorn ění  a  stanovení  rozsahu 
   neu činil sám vlastník či uživatel, 
 
   h)  vstupovat  v  souladu se zvláštními právními  p ředpisy do uzav řených 
   prostor  a  za řízení  sloužících  k  výkonu  činností  a  služeb orgán ů 
   Ministerstva  obrany,  Ministerstva vnitra, Mini sterstva spravedlnosti, 
   Bezpe čnostní  informa ční služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat na 
   nemovitosti,  kde  jsou  umíst ěna  zvláštní  za řízení telekomunikací, v 
   rozsahu a zp ůsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 
 
   i)  uplatnit  na  trhu  s  elekt řinou  povinn ě  vykoupenou  elekt řinu z 
   obnovitelných zdroj ů^4a). 
 
   (4)  Provozovatel  p řenosové  soustavy  je povinen z řídit v ěcné b řemeno 
   umož ňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely uvedené v 
   odstavci  3 písm. e), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v p řípad ě, 
   že  vlastník  není  znám  nebo  ur čen  nebo  proto,  že je prokazateln ě 
   nedosažitelný  nebo  ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a jsou-li dány 
   podmínky  pro omezení vlastnického práva k pozem ku nebo ke stavb ě podle 
   zvláštního  právního p ředpisu^4e), vydá p říslušný vyvlast ňovací ú řad na 
   návrh  provozovatele  p řenosové  soustavy  rozhodnutí o z řízení v ěcného 
   b řemene umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 
 
   (5)  V  p řípadech  uvedených  v odstavci 3 písm. c) bodu 6 a písmenu d) 
   bodu  6  je  provozovatel p řenosové soustavy povinen oznámit zapo četí a 
   skon čení  omezení  nebo  p řerušení  dodávek  elekt řiny zp ůsobem v míst ě 
   obvyklým, nejmén ě však 50 dn ů p ředem. 
 
   (6)  V  p řípadech  uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je pr ovozovatel 
   p řenosové  soustavy  povinen obnovit dodávku elekt řiny bezprost ředně po 
   odstran ění p ří čin, které vedly k jejímu omezení nebo p řerušení. 
 
   (7)  V  p řípadech  uvedených  v  odstavci 3 písm. c) a d) nen í právo na 
   náhradu  škody  a  ušlého  zisku. Toto neplatí, nesplní-li provozovatel 



   p řenosové  soustavy oznamovací povinnost uloženou pod le odstavce 5 nebo 
   není-li  podle  odstavce 3 písm. c) bodu 7 a pís mene d) bodu 7 dodržena 
   kvalita dodávek elekt řiny. 
 
   (8)  Provozovatel  p řenosové  soustavy  je povinen p ři výkonu oprávn ění 
   podle  odstavce  3  písm.  e)  až  g)  co nejvíc e šet řit práv vlastník ů 
   dot čených  nemovitostí  a  vstup  na jejich nemovitosti  jim oznámit. Po 
   skon čení  prací  je  povinen  uvést nemovitosti do p ředchozího stavu, a 
   není-li  to  možné  s  ohledem  na  povahu  prov edených prací, do stavu 
   odpovídajícímu  p ředchozímu  ú čelu  nebo  užívání dot čené nemovitosti a 
   bezprost ředně   oznámit   tuto  skute čnost  vlastníku  nemovitosti.  Po 
   provedení  odstran ění nebo oklešt ění stromoví je povinen na sv ůj náklad 
   provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (9)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv  provozovatele  p řenosové  soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) 
   majetková  újma  nebo  je-li  omezen v užívání n emovitosti, má právo na 
   p řiměřenou  jednorázovou  náhradu.^5)  Právo  na  tuto ná hradu je nutno 
   uplatnit  u provozovatele p řenosové soustavy, který zp ůsobil majetkovou 
   újmu  nebo  omezení  užívání nemovitosti, do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy se o 
   tom vlastník nebo nájemce dozv ěděl. 
 
   (10) Provozovatel p řenosové soustavy je dále povinen 
 
   a)  p řipojit  k p řenosové soustav ě za řízení každého a poskytnout p řenos 
   každému,  kdo  o  to  požádá  a  spl ňuje  podmínky p řipojení a obchodní 
   podmínky  stanovené Pravidly provozování p řenosové soustavy, s výjimkou 
   p řípadu prokazatelného nedostatku kapacity za řízení pro p řenos nebo p ři 
   ohrožení spolehlivého provozu p řenosové soustavy, 
 
   b)  zajiš ťovat  všem  ú častník ům  trhu  s  elekt řinou  neznevýhod ňující 
   podmínky pro p řipojení jejich za řízení k p řenosové soustav ě, 
 
   c)  zajiš ťovat  všem  ú častník ům  trhu  s  elekt řinou  neznevýhod ňující 
   podmínky pro p řenos elekt řiny p řenosovou soustavou 
 
   d)  zajistit  z řízení  technického  dispe činku pro výkon činností podle 
   odstavce 1 písm. c) a d) a zajistit jeho řádnou činnost, 
 
   e) zajiš ťovat m ěření v p řenosové soustav ě v četn ě jejich vyhodnocování a 
   p ředávat  operátorovi  trhu s elekt řinou nam ěřené a vyhodnocené údaje a 
   další nezbytné informace pro pln ění jeho povinností, 
 
   f)   zpracovávat   a   po   schválení  Energetic kým  regula čním  ú řadem 
   zve řej ňovat   Pravidla   provozování  p řenosové  soustavy  a  vykonávat 
   licencovanou činnost v souladu s t ěmito pravidly, 
 
   g)    poskytovat    provozovatel ům   jiných   p řenosových   soustav   a 
   provozovatel ům  distribu čních  soustav,  se  kterými  je  jeho soustava 
   propojena,  informace  nezbytné  k  zajišt ění  vzájemné  spolupráce p ři 
   provozu a rozvoji sítí, 
 
   h)  informovat  ministerstvo  a  Energetický  re gula ční  ú řad o omezení 
   dovozu nebo vývozu elekt řiny, 
 
   i)  zpracovávat  ve  spolupráci  s  provozovatel i distribu čních soustav 
   ro ční  p řípravu  provozu  p řenosové  soustavy,  a  to  zejména rozsah a 
   termíny odstávek za řízení pro p řenos a p ředpokládané omezení p řenosu, a 
   zve řej ňovat ji, 
 
   j)  každoro čně zpracovávat a zve řej ňovat p ředpokládaný rozvoj p řenosové 



   soustavy v četn ě propojení s elektriza čními soustavami sousedních stát ů, 
   a to nejmén ě na 5 let, 
 
   k)  pr ůběžně  zve řej ňovat  informace  o  možnostech  p řenosu  elekt řiny 
   p řenosovou  soustavou  zp ůsobem  stanoveným  v  Pravidlech  provozování 
   p řenosové soustavy, 
 
   l)   provád ět  ve  spolupráci  s  provozovateli  distribu čních  soustav 
   hodnocení provozu p řenosové soustavy z technického hlediska, 
 
   m) ú čtovat odd ělen ě za p řenos a za systémové služby, 
 
   n)  zpracovávat údaje pot řebné pro rozhodnutí Energetického regula čního 
   ú řadu o cenách za p řenos a o cenách za systémové služby, 
 
   o) zajiš ťovat ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství, 
   které  získává  p ři výkonu své činnosti, v četn ě zajišt ění ochrany údaj ů 
   p ředávaných operátorovi trhu, 
 
   p)  vypracovat havarijní plány do 6 m ěsíc ů od ud ělení licence a dále je 
   každoro čně  up řesňovat; p ři jejich tvorb ě a up řesňování spolupracovat s 
   provozovateli  distribu čních  soustav,  jejichž za řízení je p řipojeno k 
   p řenosové soustav ě, 
 
   r)   dodržovat   parametry  a  zve řej ňovat  ukazatele  kvality  dodávek 
   elekt řiny a služeb, 
 
   s)  informovat  ministerstvo  nejpozd ěji  do konce druhého týdne m ěsíce 
   následujícího   po  uplynutí  čtvrtletí  o  fyzikálních  tocích  dovozu 
   elekt řiny ze stát ů, které nejsou členy Evropské unie, 
 
   t)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  jednou  ro čně  nejpozd ěji do 1. b řezna zprávu o kvalit ě a úrovni 
   údržby  za řízení  p řenosové soustavy a o opat řeních na pokrytí špi čkové 
   spot řeby elekt řiny a řešení výpadku výroben elekt řiny, 
 
   u) poskytovat sou činnost operátorovi trhu s elekt řinou p ři organizování 
   vnitrodenního  trhu  s  elekt řinou  a  vyrovnávacího  trhu  s regula ční 
   energií, 
 
   v)  zaregistrovat se do 30 dn ů od ud ělení licence na p řenos elekt řiny u 
   operátora  trhu s elekt řinou; zaregistrováním se provozovatel p řenosové 
   soustavy stává registrovaným ú častníkem trhu, 
 
   w)  hradit  výrobc ům  p řísp ěvky  k  cen ě elekt řiny z kombinované výroby 
   elekt řiny  a  tepla  nebo  vyrobené  z  druhotných energe tických zdroj ů 
   výrobc ům  p římo  p řipojeným  k p řenosové soustav ě v množství stanoveném 
   podle provád ěcího právního p ředpisu, 
 
   x)  hradit  výrobci,  jehož  výrobna  je  p římo  p řipojena  k p řenosové 
   soustav ě,  p řísp ěvky  k cen ě elekt řiny z kombinované výroby elekt řiny a 
   tepla nebo vyrobené z druhotných energetických z droj ů. 
 
   § 24a 
 
   Odd ělení provozovatele p řenosové soustavy 
 
   (1)   Provozovatel   p řenosové   soustavy,  je-li  sou částí  vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele,  musí  být  z  hledi ska  své  právní formy, 
   organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se 
   p řenosu  elekt řiny.  Tento  požadavek  neznamená  požadavek na odd ělení 



   vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K  zajišt ění  nezávislosti  provozovatele p řenosové soustavy podle 
   odstavce 1 se od 1. ledna 2005 uplatní tato mini mální kritéria: 
 
   a)  osoby odpov ědné za řízení provozovatele p řenosové soustavy se nesmí 
   p římo  ani  nep římo  podílet  na  organiza čních  strukturách vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele,  jenž  je odpov ědný, p římo nebo nep římo, za 
   b ěžný  provoz  výroby  elekt řiny,  distribuce  elekt řiny  nebo obchod s 
   elekt řinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo 
   vedoucím  zam ěstnancem  provozovatele  p řenosové  soustavy  nem ůže  být 
   fyzická  osoba, která je sou časn ě statutárním orgánem nebo jeho členem, 
   prokuristou  nebo  vedoucím  zam ěstnancem  držitele  licence  na výrobu 
   elekt řiny,  distribuci  elekt řiny  nebo  obchod  s elekt řinou, který je 
   sou částí téhož vertikáln ě integrovaného podnikatele, 
 
   b)  musí  být  p řijata  veškerá  vhodná  opat ření, aby k profesionálním 
   zájm ům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích 
   zam ěstnanc ů odpov ědných za řízení provozovatele p řenosové soustavy bylo 
   p řihlíženo   zp ůsobem,   který   zajiš ťuje  jejich  nezávislé  jednání; 
   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zam ěstnanec 
   provozovatele  p řenosové  soustavy  nesmí  p řijímat žádné odm ěny a jiná 
   majetková  pln ění  od  držitel ů licence na výrobu elekt řiny, distribuci 
   elekt řiny   nebo   obchod   s   elekt řinou  v  rámci  téhož  vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele;  odm ěňování  statutárního  orgánu nebo jeho 
   člena,  prokuristy  nebo  vedoucího zam ěstnance provozovatele p řenosové 
   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodá řských výsledcích dosahovaných 
   t ěmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikáln ě 
   integrovaného podnikatele, 
 
   c)   provozovatel   p řenosové   soustavy   musí  disponovat  skute čnými 
   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  ne zbytnému k provozování, 
   údržb ě  a  rozvoji  p řenosové  soustavy,  jejichž výkon je nezávislý na 
   vertikáln ě integrovaném podnikateli; mate řská spole čnost nesmí ud ělovat 
   provozovateli  p řenosové  soustavy  jakékoliv  pokyny  ohledn ě  b ěžného 
   provozu  a  údržby  p řenosové soustavy, a rovn ěž nesmí jakýmkoliv jiným 
   zp ůsobem  zasahovat  do  rozhodování  o  výstavb ě  či modernizaci částí 
   p řenosové soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad  rámec schváleného 
   finan čního  plánu,  či  jiného  obdobného  nástroje;  tím  není dot čeno 
   oprávn ění  mate řské  spole čnosti schvalovat ro ční finan ční plán či jiný 
   obdobný  nástroj  provozovatele  p řenosové  soustavy  a schvalovat jeho 
   maximální limity zadlužení, 
 
   d)  provozovatel  p řenosové  soustavy  musí p řijmout vnit řním p ředpisem 
   program, kterým stanoví 
 
   1.  opat ření  k  vylou čení diskrimina čního chování ve vztahu k ostatním 
   ú častník ům  trhu  s  elekt řinou,  zejména  pokud  jde  o p řístup do jím 
   provozované p řenosové soustavy a využívání jeho služeb, 
 
   2.  pravidla  pro  zp řístup ňování  informací  o  provozování  a rozvoji 
   p řenosové  soustavy  a  p řístupu  do  ní; informace, jejichž poskytnutí 
   pouze  ur čitým  ú častník ům  trhu  s  elekt řinou by mohlo tyto ú častníky 
   zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel p řenosové soustavy povinen 
   zp řístupnit  neznevýhod ňujícím  zp ůsobem  i  ostatním ú častník ům trhu s 
   elekt řinou, 
 
   e) provozovatel p řenosové soustavy je povinen seznámit statutární org án 
   nebo  jeho  členy,  prokuristu  a všechny zam ěstnance s programem podle 
   písmene d), a zajistit kontrolu jeho dodržování.  Provozovatel p řenosové 
   soustavy   je   povinen  program  a  jeho  zm ěny  p ředat  Energetickému 



   regula čnímu  ú řadu  a  ministerstvu  bez  zbyte čného  odkladu po jejich 
   p řijetí  a  zárove ň  zve řejnit  zp ůsobem  umož ňujícím  dálkový p řístup. 
   Provozovatel  p řenosové soustavy zpracuje každoro čně zprávu o p řijatých 
   opat řeních  a  pln ění  programu  za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubn a 
   následujícího  kalendá řního  roku  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  a 
   ministerstvu a zárove ň zve řejní zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
 
   (3)  Provozovatel  p řenosové  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2005 nabývat 
   podíly  v  jiné  právnické  osob ě, která je držitelem licence na výrobu 
   elekt řiny,   distribuci  elekt řiny  nebo  obchod  s  elekt řinou.  Pokud 
   provozovatel  p řenosové  soustavy již takový podíl drží, je povinen  jej 
   prodat nebo jinak zcizit do 6 m ěsíc ů od nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (4)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí 
   zam ěstnanec  provozovatele  p řenosové  soustavy  nesmí od 1. ledna 2005 
   nabývat  ani  držet  podíly  v  jiné  právnické  osob ě  v  rámci  téhož 
   integrovaného   podnikatele,  která  je  držitel em  licence  na  výrobu 
   elekt řiny, distribuci elekt řiny nebo obchod s elekt řinou. Pokud fyzická 
   osoba,  na  kterou  se  vztahuje zákaz podle toh oto odstavce již takový 
   podíl  drží,  je  povinna do 6 m ěsíc ů od nabytí ú činnosti tohoto zákona 
   prodat  nebo jinak zcizit nejmén ě takovou část svého podílu, aby nadále 
   držela  podíl,  jehož  výše  nep řesáhne  1 % základního kapitálu daného 
   držitele licence. 
 
   (5)  Od  1.  ledna  2005  nesmí  provozovatel p řenosové soustavy rovn ěž 
   uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému  řízení jiného držitele 
   licence  na  výrobu  elekt řiny,  distribuci  elekt řiny  nebo  obchod  s 
   elekt řinou  ani  v takovém řízení podle již uzav řených ovládacích smluv 
   pokra čovat. 
 
   § 25 
 
   Provozovatel distribu ční soustavy 
 
   (1) Provozovatel distribu ční soustavy 
 
   a)  zajiš ťuje  spolehlivé  provozování,  obnovu  a  rozvoj  d istribu ční 
   soustavy na území vymezeném licencí, 
 
   b) umož ňuje distribuci elekt řiny na základ ě uzav řených smluv, 
 
   c)  řídí toky elekt řiny v distribu ční soustav ě p ři respektování p řenos ů 
   elekt řiny   mezi   ostatními   distribu čními  soustavami  a  p řenosovou 
   soustavou ve spolupráci s provozovateli ostatníc h distribu čních soustav 
   a provozovatelem p řenosové soustavy. 
 
   (2)  Provozovatel  distribu ční  soustavy nesmí být držitelem licence na 
   p řenos elekt řiny. 
 
   (3)  Provozovatel  distribu ční  soustavy, k jehož soustav ě je p řipojeno 
   více než 90 000 odb ěrných míst zákazník ů, nesmí být soub ěžným držitelem 
   licence na výrobu elekt řiny, p řenos elekt řiny, obchod s elekt řinou nebo 
   obchod s plynem. 
 
   (4) Provozovatel distribu ční soustavy má právo 
 
   a)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci provozu distribu ční soustavy a k p řenosu 
   informací pro činnost výpo četní techniky a informa čních systém ů, 
 
   b) nakupovat s nejnižšími náklady podp ůrné služby a elekt řinu pro krytí 



   ztrát elekt řiny v distribu ční soustav ě a pro vlastní pot řebu, 
 
   c)   omezit   nebo  p řerušit  v  nezbytném  rozsahu  dodávku  elekt řiny 
   ú častník ům trhu s elekt řinou 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2. p ři stavech nouze nebo p ři p ředcházení stavu nouze, 
 
   3. p ři neoprávn ěné distribuci elekt řiny podle § 53, 
 
   4. p ři neoprávn ěném odb ěru elekt řiny podle § 51, 
 
   5.  p ři  provád ění  plánovaných  prací na za řízení distribu ční soustavy 
   nebo  v  jeho  ochranném  pásmu,  zejména oprav,  rekonstrukcí, údržby a 
   revizí, 
 
   6.  p ři vzniku a odstra ňování poruch na za řízeních distribu ční soustavy 
   nebo p řenosové soustavy,, 
 
   7.  p ři  odb ěru elekt řiny za řízeními, která ohrožují život, zdraví nebo 
   majetek osob, nebo 
 
   8. p ři odb ěru elekt řiny za řízeními, která ovliv ňují kvalitu elekt řiny v 
   neprosp ěch  ostatních  ú častník ů trhu s elekt řinou a zákazník nevybavil 
   tato  odb ěrná  za řízení  dostupnými  technickými  prost ředky  k omezení 
   t ěchto vliv ů, 
 
   d) zm ěnit nebo p řerušit v nezbytném rozsahu dodávku elekt řiny z výroben 
   a  dovoz  elekt řiny  ze  zahrani čí  nebo vývoz elekt řiny do zahrani čí s 
   ohledem na spolehlivý provoz distribu ční soustavy 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2. p ři stavech nouze nebo p ři p ředcházení stavu nouze, 
 
   3. p ři neoprávn ěné distribuci elekt řiny podle § 53, 
 
   4. jestliže mu výrobce neumožní p řístup k m ěřicímu za řízení, 
 
   5. p ři neoprávn ěné dodávce do distribu ční soustavy podle § 52, 
 
   6.  p ři  provád ění  plánovaných  prací na za řízení distribu ční soustavy 
   nebo  v  jeho  ochranném  pásmu,, zejména oprav,  rekonstrukcí, údržby a 
   revizí, 
 
   7.  p ři vzniku a odstra ňování poruch na za řízeních distribu ční soustavy 
   nebo p řenosové soustavy, 
 
   8.  p ři dodávce elekt řiny za řízeními, která ohrožují život, zdraví nebo 
   majetek osob, nebo 
 
   9.  p ři dodávce elekt řiny za řízeními, která ovliv ňují kvalitu elekt řiny 
   v  neprosp ěch ostatních ú častník ů trhu s elekt řinou a výrobce nevybavil 
   tato za řízení dostupnými technickými prost ředky k omezení t ěchto vliv ů, 
 
   e)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na  cizích  nemovitostech  za řízení distribu ční soustavy, p řetínat tyto 
   nemovitosti vodi či a umís ťovat v nich vedení, 



 
   f) vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním, 
   obnovou a provozováním za řízení distribu ční soustavy, 
 
   g) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných  porost ů ohrožujících 
   bezpe čné  a  spolehlivé  provozování  za řízení  distribu ční  soustavy v 
   p řípadech,  kdy  tak  po  p ředchozím  upozorn ění  a  stanovení  rozsahu 
   neu činil sám vlastník či uživatel, 
 
   h)  vstupovat nebo vjížd ět v souladu se zvláštními právními p ředpisy do 
   uzav řených  prostor  a  za řízení  sloužících k výkonu činností a služeb 
   orgán ů   Ministerstva   obrany,   Ministerstva   vnitra,   Ministerstva 
   spravedlnosti,  Bezpe čnostní informa ční služby a do obvodu dráhy, jakož 
   i  vstupovat  nebo  vjížd ět  na nemovitosti, kde jsou umíst ěna zvláštní 
   za řízení  telekomunikací,  v  rozsahu  a  zp ůsobem  nezbytným pro výkon 
   licencované činnosti. 
 
   (5)  Provozovatel  distribu ční soustavy je povinen z řídit v ěcné b řemeno 
   umož ňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely uvedené v 
   odstavci  4 písm. e), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v p řípad ě, 
   že  vlastník  není  znám  nebo  ur čen  nebo  proto,  že je prokazateln ě 
   nedosažitelný  nebo  ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a jsou-li dány 
   podmínky  pro omezení vlastnického práva k pozem ku nebo ke stavb ě podle 
   zvláštního  právního p ředpisu^4e), vydá p říslušný vyvlast ňovací ú řad na 
   návrh  p říslušného  provozovatele  distribu ční  soustavy  rozhodnutí  o 
   z řízení v ěcného b řemene umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její 
   části. 
 
   (6)  V p řípadech uvedených v odstavci 4 písm. c) bodu 5 a pí sm. d) bodu 
   6  je  provozovatel  distribu ční  soustavy  povinen  oznámit zapo četí a 
   skon čení  omezení  nebo  p řerušení  dodávek  elekt řiny zp ůsobem v míst ě 
   obvyklým, nejmén ě však 15 dn ů p ředem. Ohlašovací povinnost nevzniká p ři 
   provád ění   nutných  provozních  manipulací,  p ři  nichž  omezení  nebo 
   p řerušení dodávky elekt řiny nep řekro čí 20 minut. 
 
   (7)  V  p řípadech  uvedených v odstavci 4 písm. c) a d) je pr ovozovatel 
   distribu ční soustavy povinen obnovit dodávku elekt řiny bezprost ředně po 
   odstran ění  p ří čin,  které  vedly  k  jejímu  omezení nebo p řerušení; v 
   p řípadech  uvedených  v odstavci 4 písm. c) bodu 4 a písm. d) bodu 5 je 
   povinen obnovit dodávku po úhrad ě náhrady škody. 
 
   (8)  V  p řípadech  uvedených  v  odstavci 4 písm. c) a d) nen í právo na 
   náhradu  škody  a  ušlého  zisku.  To  neplatí, nesplní-li provozovatel 
   distribu ční  soustavy  oznamovací  povinnost  uloženou podle  odstavce 6 
   nebo  není-li  podle  odstavce  4  písm. c) bodu  6 nebo písm. d) bodu 7 
   dodržena kvalita dodávek elekt řiny. 
 
   (9)  Provozovatel  distribu ční soustavy je povinen p ři výkonu oprávn ění 
   podle  odstavce  4  písm.  e)  až  g)  co nejvíc e šet řit práv vlastník ů 
   dot čených  nemovitostí  a vstup na jejich nemovitosti j im bezprost ředně 
   oznámit.  Po skon čení prací je povinen uvést nemovitosti do p ředchozího 
   stavu,  a  není-li  to  možné s ohledem na povah u provedených prací, do 
   stavu odpovídajícího p ředchozímu ú čelu nebo užívání dot čené nemovitosti 
   a  bezprost ředně  oznámit  tuto  skute čnost  vlastníku  nemovitosti. Po 
   provedení  odstran ění nebo oklešt ění stromoví je povinen na sv ůj náklad 
   provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (10)  Vznikla-li  vlastníku  nebo nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv  provozovatele distribu ční soustavy podle odstavce 4 písm. e) a f) 
   majetková  újma  nebo  je-li  omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má 



   právo  na  p řiměřenou jednorázovou náhradu.^5) Právo na tuto náhradu  je 
   nutno  uplatnit  u  provozovatele  distribu ční soustavy, který zp ůsobil 
   majetkovou  újmu nebo omezení užívání nemovitost i, do 6 m ěsíc ů ode dne, 
   kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozv ěděl. 
 
   (11) Provozovatel distribu ční soustavy je dále povinen 
 
   a)   p řipojit   k  distribu ční  soustav ě  za řízení  každého  a  umožnit 
   distribuci  elekt řiny  každému,  kdo  o  to  požádá  a spl ňuje podmínky 
   p řipojení   a   obchodní   podmínky   stanovené   Pra vidly  provozování 
   distribu ční  soustavy,  s  výjimkou  p řípadu  prokazatelného nedostatku 
   kapacity za řízení pro distribuci nebo p ři ohrožení spolehlivého provozu 
   distribu ční soustavy, 
 
   b)  na  základ ě  žádosti obchodníka s elekt řinou nebo výrobce elekt řiny 
   p řerušit v p řípad ě neoprávn ěného odb ěru dodávku elekt řiny zákazník ům, 
 
   c)  zajiš ťovat  neznevýhod ňující  podmínky  pro  p řipojení  za řízení  k 
   distribu ční  soustav ě,  u  zákazník ů  odebírajících  elekt řinu  ze sítí 
   nízkého  nap ětí,  kte ří  nejsou  vybaveni  pr ůběhovým měřením, p ři řadit 
   odpovídající typový diagram dodávek, 
 
   d)  zajiš ťovat  všem  ú častník ům  trhu  s  elekt řinou  neznevýhod ňující 
   podmínky pro distribuci elekt řiny distribu ční soustavou, 
 
   e)  zajistit  z řízení  technického  dispe činku pro výkon činností podle 
   odstavce 1 písm. c) v p řípad ě, že provozuje za řízení s nap ětím 110 kV a 
   odpovídat za jeho činnost, 
 
   f) zajiš ťovat m ěření v distribu ční soustav ě v četn ě jejich vyhodnocování 
   a  p ředávat  operátorovi  trhu  nam ěřené  a  vyhodnocené  údaje a další 
   nezbytné informace pro pln ění jeho povinností, 
 
   g)   zpracovávat   a   po   schválení  Energetic kým  regula čním  ú řadem 
   zve řej ňovat  zp ůsobem  umož ňujícím dálkový p řístup Pravidla provozování 
   distribu ční  soustavy  a  vykonávat  licencovanou  činnost  v souladu s 
   t ěmito pravidly, 
 
   h)  poskytovat provozovateli p řenosové soustavy a provozovatel ům jiných 
   distribu čních soustav, se kterými je jeho soustava propojena , informace 
   nezbytné k zajišt ění vzájemné spolupráce, 
 
   i)   zpracovávat  v  souladu  s  dispe čerským  řádem  ve  spolupráci  s 
   provozovateli   ostatních   distribu čních   soustav   a  provozovatelem 
   p řenosové  soustavy  ro ční  p řípravu provozu distribu ční soustavy, a to 
   zejména   rozsah   a   termíny   odstávek  za řízení  pro  distribuci  a 
   p ředpokládané omezení distribuce, a zve řej ňovat ji, 
 
   j)   každoro čně   zpracovávat   a   zve řej ňovat   p ředpokládaný  rozvoj 
   distribu ční soustavy, a to nejmén ě na 5 let, 
 
   k)  pr ůběžně  zve řej ňovat informace o možnostech distribuce elekt řiny v 
   distribu ční  soustav ě  zp ůsobem  stanoveným  v  Pravidlech  provozování 
   distribu ční soustavy, 
 
   l)  provád ět  hodnocení  provozu  distribu ční  soustavy  z  technického 
   hlediska, 
 
   m)  zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí En ergetického regula čního 
   ú řadu o cenách za distribuci elekt řiny, 
 



   n) zajiš ťovat ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství, 
   které  získává  p ři výkonu své činnosti, v četn ě zajišt ění ochrany údaj ů 
   p ředávaných operátorovi trhu, 
 
   o)  vypracovat havarijní plány do 6 m ěsíc ů od ud ělení licence a dále je 
   každoro čně  up řesňovat; p ři jejich tvorb ě a up řesňování spolupracovat s 
   provozovateli soustav, s jejichž za řízením je jeho za řízení propojeno, 
 
   p)   dodržovat   parametry  a  zve řej ňovat  ukazatele  kvality  dodávek 
   elekt řiny a služeb, 
 
   r)  na své náklady zajistit p řipojení svého za řízení k jiné distribu ční 
   soustav ě,  umožnit  instalaci m ěřicího za řízení k m ěření elekt řiny mezi 
   distribu čními  soustavami, zajistit p řístup k tomuto za řízení a podílet 
   se  na  úhrad ě  oprávn ěných  náklad ů provozovatele distribu ční soustavy 
   spojených s p řipojením svého za řízení k této distribu ční soustav ě, 
 
   s)   uhradit   provozovateli   p řenosové  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční soustavy platbu za regulovaný p řístup do p řenosové soustavy 
   nebo distribu ční soustavy, 
 
   t)   poskytnout  na  vyžádání  dodavateli  posle dní  instance  údaje  o 
   zákazníkovi  a  jeho  odb ěrném  míst ě v rozsahu nezbytném pro zajišt ění 
   dodávky poslední instance, 
 
   u)  na  své  náklady  zajistit  p řipojení  svého  za řízení  k p řenosové 
   soustav ě,  umožnit  instalaci m ěřicího za řízení k m ěření elekt řiny mezi 
   p řenosovou  a distribu ční soustavou, zajistit p řístup k tomuto za řízení 
   a  podílet  se  na  úhrad ě  oprávn ěných náklad ů provozovatele p řenosové 
   soustavy spojených s p řipojením svého za řízení k p řenosové soustav ě. 
 
   (12) Provozovatel distribu ční soustavy je rovn ěž povinen 
 
   a)  informovat  ministerstvo  nejpozd ěji  do konce druhého týdne m ěsíce 
   následujícího  po  uplynutí kalendá řního čtvrtletí o fyzikálních tocích 
   dovozu elekt řiny ze stát ů, které nejsou členy Evropské unie, 
 
   b)  zpracovávat a p ředávat operátorovi trhu s elekt řinou údaje z m ěření 
   pro pot řeby tvorby typových diagram ů dodávek, 
 
   c)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  jednou  ro čně nejpozd ěji do 1. b řezna následujícího kalendá řního 
   roku zprávu o kvalit ě a úrovni údržby za řízení distribu ční soustavy, 
 
   d)  zaregistrovat  se  do  30  dn ů  od  ud ělení  licence  na distribuci 
   elekt řiny   u   operátora   trhu   s   elekt řinou;  zaregistrováním  se 
   provozovatel distribu ční soustavy stává registrovaným ú častníkem trhu, 
 
   e)  řídit  se  pokyny  technického  dispe činku  provozovatele p řenosové 
   soustavy  nebo  pokyny technického dispe činku provozovatele distribu ční 
   soustavy,  ke  které  je  jeho  soustava  p řipojena,  p ři stavech nouze 
   vyhlášeném  tímto  provozovatelem  nebo  p ři  p ředcházení  stav ům nouze 
   oznámeném tímto provozovatelem, 
 
   f)  zajistit  p řenos  elekt řiny  a  v p řípad ě provozovatele distribu ční 
   soustavy  nep řipojené p římo k p řenosové soustav ě distribuci elekt řiny v 
   rozsahu  uzav řených  smluv  na  distribuci elekt řiny s ú častníky trhu s 
   elekt řinou, 
 
   g)  provést  technická opat ření k ochran ě ptactva na nov ě instalovaných 
   stožárech venkovního vedení vysokého nap ětí, 



 
   h)   zajiš ťovat   propagaci   energetických  služeb  a  jejich   nabídky 
   zákazník ům za konkurenceschopné ceny energetických služeb. 
 
   (13)  Provozovatel  distribu ční  soustavy p římo p řipojené na p řenosovou 
   soustavu  je  povinen  hradit  výrobc ům  elekt řiny  p řipojeným  k  jeho 
   distribu ční  soustav ě  nebo  k  distribu ční  soustav ě  p řipojené  k jím 
   provozované   distribu ční   soustav ě   p řísp ěvky  k  cen ě  elekt řiny  z 
   kombinované  výroby  elekt řiny  a  tepla  nebo  vyrobené  z  druhotných 
   energetických zdroj ů. 
 
   § 25a 
 
   Odd ělení provozovatel ů distribu ční soustavy 
 
   (1)   Provozovatel  distribu ční  soustavy,  je-li  sou částí  vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele,  musí  být  od 1. le dna 2007 z hlediska své 
   právní  formy,  organizace a rozhodování nezávis lý na jiných činnostech 
   netýkajících   se   distribuce  elekt řiny.  Tento  požadavek  neznamená 
   požadavek na odd ělení vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K  zajišt ění nezávislosti provozovatele distribu ční soustavy podle 
   odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato mini mální kritéria: 
 
   a)  osoby  odpov ědné  za  řízení  provozovatele distribu ční soustavy se 
   nesmí p římo ani nep římo podílet na organiza čních strukturách vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele,  jenž  je odpov ědný, p římo nebo nep římo, za 
   b ěžný  provoz výroby elekt řiny, p řenosu elekt řiny a obchod s elekt řinou 
   nebo  plynem;  statutárním  orgánem  nebo jeho členem, prokuristou nebo 
   vedoucím  zam ěstnancem  provozovatele  distribu ční  soustavy nem ůže být 
   fyzická  osoba, která je sou časn ě statutárním orgánem nebo jeho členem, 
   prokuristou  nebo  vedoucím  zam ěstnancem  držitele  licence  na výrobu 
   elekt řiny,  p řenos elekt řiny, obchod s elekt řinou nebo plynem, který je 
   sou částí téhož vertikáln ě integrovaného podnikatele, 
 
   b)  musí  být  p řijata  veškerá  vhodná  opat ření, aby k profesionálním 
   zájm ům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích 
   zam ěstnanc ů  odpov ědných  za  řízení provozovatele distribu ční soustavy 
   bylo  p řihlíženo  zp ůsobem,  který  zajiš ťuje jejich nezávislé jednání; 
   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zam ěstnanec 
   provozovatele  distribu ční  soustavy nesmí p řijímat žádné odm ěny a jiná 
   majetková  pln ění  od  držitel ů  licence  na  výrobu  elekt řiny, p řenos 
   elekt řiny,  obchod  s  elekt řinou  nebo plynem v rámci téhož vertikáln ě 
   integrovaného  podnikatele;  odm ěňování  statutárního  orgánu nebo jeho 
   člena,  prokuristy nebo vedoucího zam ěstnance provozovatele distribu ční 
   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodá řských výsledcích dosahovaných 
   t ěmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikáln ě 
   integrovaného podnikatele, 
 
   c)   provozovatel   distribu ční  soustavy  musí  disponovat  skute čnými 
   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  ne zbytnému k provozování, 
   údržb ě a rozvoji distribu ční soustavy, jež jsou nezávislá na vertikáln ě 
   integrovaném    podnikateli;   mate řská   spole čnost   nesmí   ud ělovat 
   provozovateli  distribu ční  soustavy  jakékoliv  pokyny ohledn ě b ěžného 
   provozu  nebo  údržby  distribu ční  soustavy, a rovn ěž nesmí jakýmkoliv 
   jiným zp ůsobem zasahovat do rozhodování o výstavb ě či modernizaci částí 
   distribu ční   soustavy,   pokud   takové  rozhodnutí  nejde  nad  rámec 
   schváleného  finan čního  plánu,  či jiného obdobného nástroje; tím není 
   dot čeno  oprávn ění  mate řské spole čnosti schvalovat ro ční finan ční plán 
   či jiný obdobný nástroj provozovatele distribu ční soustavy a schvalovat 
   jeho maximální limity zadlužení. 



 
   (3)  Provozovatel distribu ční soustavy musí p řijmout vnit řním p ředpisem 
   program, kterým stanoví 
 
   a)  opat ření  k  vylou čení diskrimina čního chování ve vztahu k ostatním 
   ú častník ům  trhu  s  elekt řinou,  zejména  pokud  jde  o p řístup do jím 
   provozované distribu ční soustavy a využívání jeho služeb, 
 
   b)  pravidla  pro  zp řístup ňování  informací  o  provozování  a rozvoji 
   distribu ční  soustavy  a  p řístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí 
   pouze  ur čitým  ú častník ům  trhu  s  elekt řinou by mohlo tyto ú častníky 
   zvýhodnit  na  úkor  ostatních,  je  provozovate l  distribu ční soustavy 
   povinen  zp řístupnit  neznevýhod ňujícím  zp ůsobem i ostatním ú častník ům 
   trhu s elekt řinou, 
 
   c)   opat ření   k   zajišt ění  organiza čního  a  informa čního  odd ělení 
   distribuce  elekt řiny  od  výroby  elekt řiny,  obchodu  s  elekt řinou a 
   obchodu s plynem, je-li zárove ň vertikáln ě integrovaným podnikatelem, a 
   to do doby právního odd ělení činností podle odstavce 1. 
 
   (4)  Provozovatel  distribu ční  soustavy je povinen seznámit statutární 
   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zam ěstnance s programem 
   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho d održování. Provozovatel 
   distribu ční   soustavy   je   povinen   program  a  jeho  zm ěny  p ředat 
   Energetickému  regula čnímu  ú řadu a ministerstvu bez zbyte čného odkladu 
   po  jejich  p řijetí  a  zárove ň  zve řejnit zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
   p řístup.   Provozovatel   distribu ční  soustavy  je  povinen  zpracovat 
   každoro čně  zprávu o p řijatých opat řeních a pln ění programu za uplynulý 
   rok,   zaslat   ji   do   30.  dubna  následujíc ího  kalendá řního  roku 
   Energetickému  regula čnímu  ú řadu  a  ministerstvu  a zárove ň zve řejnit 
   zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
 
   (5)  Provozovatel  distribu ční  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2007 držet 
   podíly  v  jiné  právnické  osob ě, která je držitelem licence na výrobu 
   elekt řiny, p řenos elekt řiny, obchod s elekt řinou nebo plynem. 
 
   (6)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí 
   zam ěstnanec  provozovatele  distribu ční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 
   držet podíly p řevyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osob ě 
   v  rámci téhož vertikáln ě integrovaného podnikatele, která je držitelem 
   licence na výrobu elekt řiny, p řenos elekt řiny, obchod s elekt řinou nebo 
   plynem. 
 
   (7)  Od  1. ledna 2007 nesmí provozovatel distri buční soustavy uzavírat 
   ovládací  smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence 
   na  výrobu elekt řiny, p řenos elekt řiny, obchod s elekt řinou nebo plynem 
   ani v takovém řízení podle již uzav řených ovládacích smluv pokra čovat. 
 
   (8)  Pokud je povinnost odd ělení činností podle tohoto zákona provedena 
   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen p řevzít pronajatý 
   podnik  nebo jeho část do svého ú četnictví. Pokud je povinnost odd ělení 
   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jed notlivého  majetku,  je 
   pronajímatel  povinen  sd ělit  nájemci  informace o hodnot ě pronajatého 
   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regu la čním ú řadem pro ú čely 
   cenové regulace. 
 
   (9)  Odd ělení  podle  tohoto  zákona  není  povinen  provést  vertikáln ě 
   integrovaný  podnikatel,  který  poskytuje  služ by  pro mén ě než 90 000 
   p řipojených odb ěrných míst zákazník ů. 
 
   § 26 



 
   Technické dispe činky 
 
   (1)   Technický  dispe čink  provozovatele  p řenosové  soustavy  provádí 
   dispe čerské  řízení  p řenosu  v p řenosové soustav ě a dispe čerské řízení 
   zdroj ů  v  p řenosové  soustav ě a zdroj ů poskytujících podp ůrné služby k 
   zajišt ění  systémových  služeb  v  distribu ční soustav ě v sou činnosti s 
   provozovatelem  distribu ční  soustavy  a  zajiš ťuje dodržování pravidel 
   propojení s elektriza čními soustavami ostatních stát ů. 
 
   (2)  Technický  dispe čink  provozovatele  distribu ční  soustavy provádí 
   dispe čerské řízení výroby a distribuce elekt řiny v distribu ční soustav ě 
   v souladu s § 25 odst. 1 písm. c). 
 
   (3)   Technické   dispe činky   provozovatel ů  distribu čních  soustav  a 
   technický  dispe čink  provozovatele  p řenosové  soustavy  jsou  povinny 
   spolupracovat a poskytovat si nezbytné údaje pro  dispe čerské řízení. 
 
   (4) P ři dispe čerském řízení p ředávaných výkon ů 
 
   a)  mezi p řenosovou soustavou a distribu čními soustavami v reálném čase 
   je  technický  dispe čink  provozovatele  distribu ční  soustavy  povinen 
   uposlechnout  pokyn ů  technického  dispe činku  provozovatele  p řenosové 
   soustavy, 
 
   b)  mezi distribu čními soustavami v reálném čase je technický dispe čink 
   provozovatele  distribu ční  soustavy,  která  není  p římo  p řipojena  k 
   p řenosové  soustav ě, povinen uposlechnout pokyn ů technického dispe činku 
   provozovatele   distribu ční   soustavy   p římo  p řipojené  k  p řenosové 
   soustav ě, 
 
   c) mezi distribu čními soustavami v reálném čase, pokud nejsou ve vztahu 
   podle písmene b), jsou technické dispe činky provozovatel ů distribu čních 
   soustav povinny vzájemn ě spolupracovat. 
 
   (5) Ú častník trhu s elekt řinou, jehož za řízení je p řipojeno k p řenosové 
   soustav ě  nebo  distribu ční  soustav ě,  je povinen p ředávat technickému 
   dispe činku nezbytné údaje pot řebné k dispe čerskému řízení. 
 
   § 27 
 
   zrušen 
 
   § 28 
 
   Zákazník 
 
   (1) Zákazník má právo 
 
   a)  na  uzav ření  smlouvy  o  p řipojení  a na p řipojení svého odb ěrného 
   elektrického za řízení k p řenosové soustav ě nebo k distribu ční soustav ě, 
   pokud spl ňuje podmínky p řipojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly 
   provozování  p řenosové  soustavy  nebo Pravidly provozování distri buční 
   soustavy a má k p řipojení souhlas vlastníka dot čené nemovitosti, 
 
   b)  nakupovat  elekt řinu  od  držitel ů licence na výrobu elekt řiny a od 
   držitel ů  licence  na obchod s elekt řinou, nakupovat elekt řinu z jiných 
   stát ů  nebo  na  krátkodobém trhu s elekt řinou organizovaném operátorem 
   trhu, 
 
   c) na dopravu dohodnutého množství elekt řiny do odb ěrného místa za cenu 



   uplatn ěnou v souladu s cenovou regulací, pokud má pro dodá vku elekt řiny 
   uzav řenu smlouvu o p řenosu nebo o distribuci elekt řiny, 
 
   d)  na  informace o celkové sm ěsi paliv dodavatele a informace o dopadu 
   na životní prost ředí, 
 
   e) na bezplatnou volbu a zm ěnu dodavatele elekt řiny. 
 
   (2) Zákazník je povinen 
 
   a)  řídit  se  pokyny  technického  dispe činku  provozovatele p řenosové 
   soustavy   nebo   technického   dispe činku   provozovatele  distribu ční 
   soustavy,  ke  které je jeho za řízení p řipojeno, a Pravidly provozování 
   p řenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribu ční soustavy, 
 
   b) umožnit instalaci m ěřicího za řízení provozovateli p řenosové soustavy 
   nebo provozovateli distribu ční soustavy, 
 
   c) umožnit p řístup k m ěřicím za řízením provozovateli p řenosové soustavy 
   nebo provozovateli distribu ční soustavy, 
 
   d)  udržovat  svá  odb ěrná elektrická za řízení ve stavu, který odpovídá 
   právním p ředpis ům a technickým normám, 
 
   e)  p ředávat  operátorovi  trhu  technické  údaje  ze  sm luv  o dodávce 
   elekt řiny, pokud je subjektem zú čtování, 
 
   f)  provád ět dostupná technická opat ření zamezující ovliv ňování kvality 
   elekt řiny v neprosp ěch ostatních ú častník ů trhu s elekt řinou, 
 
   g)  podílet  se  podle  výše  odebíraného p říkonu na úhrad ě oprávn ěných 
   náklad ů provozovatele p řenosové soustavy nebo provozovatele distribu ční 
   soustavy   spojených  s  p řipojením  svého  za řízení  a  se  zajišt ěním 
   požadovaného p říkonu, 
 
   h)  p ři  zm ěně  parametr ů  elekt řiny upravit na sv ůj náklad svá odb ěrná 
   elektrická za řízení tak, aby vyhovovala t ěmto zm ěnám, 
 
   i)   zaregistrovat  se  u  operátora  trhu  p řed  uskute čněním  dodávky 
   elekt řiny od jiného výrobce elekt řiny nebo obchodníka s elekt řinou, 
 
   j)  uhradit dodavateli poslední instance dodávku  elekt řiny podle § 12a, 
   a to od okamžiku zahájení této dodávky, 
 
   k)  p ři  stavebních  úpravách  distribu ční  soustavy  anebo její části, 
   v četn ě  p řípojek,  umožnit zm ěnu místa p řipojení, v četn ě zm ěny umíst ění 
   m ěřicího  za řízení  na  ve řejn ě  p řístupná  místa;  dojde-li v d ůsledku 
   stavebních  úprav  ke  zm ěně  umíst ění  m ěřicího  za řízení, považuje se 
   elektrické  za řízení  za  ním  za odb ěrné elektrické za řízení v majetku 
   vlastníka   nemovitosti;  veškeré  náklady  na  provedené  zm ěny  hradí 
   provozovatel distribu ční soustavy. 
 
   (3)  Na  odb ěrných  elektrických  za řízeních, kterými prochází nem ěřená 
   elekt řina,  nesmí  být  provád ěny žádné zásahy bez p ředchozího souhlasu 
   provozovatele   p řenosové   soustavy   nebo  provozovatele  distribu ční 
   soustavy. 
 
   (4)  Zákazník m ůže provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je prop ojen 
   s  p řenosovou soustavou nebo s distribu ční soustavou, pouze po dohod ě s 
   provozovatelem   p řenosové  soustavy  nebo  provozovatelem  distribu ční 
   soustavy. 



 
   (5)  Vlastník nemovitosti, do které je zákazník ům dodávána elekt řina na 
   základ ě smlouvy, je povinen 
 
   a) tuto dodávku zákazník ům umožnit, 
 
   b)  udržovat  spole čnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto  
   dodávku ve stavu, který odpovídá právním p ředpis ům a technickým normám, 
 
   c)  poskytovat  technické údaje o spole čné domovní elektrické instalaci 
   držiteli licence na distribuci elekt řiny, 
 
   d)  umožnit  držiteli  licence  na  distribuci e lekt řiny p řístup k této 
   spole čné domovní instalaci. 
 
   § 29 
 
   zrušen 
 
   § 30 
 
   Obchodník s elekt řinou 
 
   (1) Obchodník s elekt řinou má právo 
 
   a) na poskytnutí p řenosu nebo distribuce elekt řiny, 
 
   b)  nakupovat  elekt řinu  od  držitel ů  licence na výrobu a od držitel ů 
   licence na obchod nebo z jiných stát ů a prodávat ji ostatním ú častník ům 
   trhu s elekt řinou nebo do jiných stát ů, 
 
   c)  na  poskytnutí  informací od operátora trhu nezbytných k vyú čtování 
   dodávek  elekt řiny  zákazník ům, jejichž odb ěrné místo je registrováno u 
   operátora trhu, 
 
   d)  ukon čit nebo p řerušit dodávku elekt řiny zákazník ům při neoprávn ěném 
   odb ěru elekt řiny. 
 
   (2) Obchodník s elekt řinou je povinen 
 
   a)  řídit  se  Pravidly  provozování  p řenosové  soustavy nebo Pravidly 
   provozování distribu čních soustav, 
 
   b)  p ředávat  operátorovi  trhu  technické  údaje  ze  sm luv  o dodávce 
   elekt řiny  a  další  nezbytné informace pro pln ění povinností operátora 
   trhu v p řípad ě, že je subjektem zú čtování, 
 
   c)  nabízet  zákazník ům  spravedlivý  a  nediskriminující výb ěr zp ůsobu 
   platby za dodanou elekt řinu, 
 
   d)  upozornit  zákazníky  nejpozd ěji  2  m ěsíce  p ředem na zám ěr zm ěnit 
   smluvní podmínky, 
 
   e) ú čtovat odd ělen ě o dodávce elekt řiny poslední instance, 
 
   f) dodržovat parametry kvality dodávek elekt řiny a služeb, 
 
   g) zaregistrovat se do 30 dn ů od ud ělení licence na obchod s elekt řinou 
   u  operátora  trhu;  zaregistrováním  se  obchod ník  s elekt řinou stává 
   registrovaným ú častníkem trhu, 
 



   h) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a, 
 
   i)   zajiš ťovat   propagaci   energetických  služeb  a  jejich   nabídky 
   zákazník ům za konkurenceschopné ceny energetických služeb, 
 
   j)  informovat  neprodlen ě  operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl 
   oprávn ění nebo možnost uskute čňovat dodávku elekt řiny, 
 
   k)  poskytnout provozovateli distribu ční soustavy identifika ční údaje o 
   zákazníkovi,  jemuž  dodává  elekt řinu  na základ ě smlouvy o sdružených 
   službách dodávky elekt řiny, 
 
   l)  poskytovat  provozovateli  p řenosové  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční  soustavy  informace  nezbytné  pro  zajišt ění bezpe čného a 
   spolehlivého provozu, 
 
   m)  strp ět  opat ření  provád ěná  provozovatelem p řenosové soustavy nebo 
   provozovatelem  distribu ční  soustavy  p ři p ředcházení stavu nouze nebo 
   p ři stavu nouze. 
 
   § 31 
 
   zrušen 
 
   § 32 
 
   Kombinovaná  výroba  elekt řiny  a tepla a výroba elekt řiny z druhotných 
   energetických zdroj ů 
 
   (1)   Výrobce   elekt řiny   provozující   za řízení   pro  vysokoú činnou 
   kombinovanou výrobu elekt řiny a tepla nebo za řízení na výrobu elekt řiny 
   z  druhotných  energetických  zdroj ů  má, pokud o to požádá a technické 
   podmínky  to umož ňují, právo k p řednostnímu zajišt ění dopravy elekt řiny 
   p řenosovou  soustavou  a distribu čními soustavami, s výjimkou p řid ělení 
   kapacity  mezinárodních  p řenosových  nebo  distribu čních propojovacích 
   vedení.  Dále má právo na p řednostní p řipojení svého výrobního za řízení 
   k  p řenosové  nebo  distribu ční  soustav ě,  pokud  o  to požádá a pokud 
   spl ňuje podmínky p řipojení. 
 
   (2) Za elekt řinu z vysokoú činné kombinované výroby elekt řiny a tepla se 
   považuje elekt řina, 
 
   a)   která  je  vyrobena  ve  spole čném  procesu  spojeném  s  dodávkou 
   užite čného tepla, 
 
   b) která je vyrobena v za řízení, na které ministerstvo vydalo osv ědčení 
   o p ůvodu elekt řiny z kombinované výroby elekt řiny a tepla, 
 
   c)  p ři  jejíž  výrob ě  se  dosahuje  pom ěrné  úspory vstupního paliva, 
   pot řebného  na  výrobu  této  elekt řiny,  vyhodnocované m ěsí čně ve výši 
   nejmén ě 10 %; tento požadavek se vztahuje pouze na zdroj s  instalovaným 
   elektrickým výkonem vyšším než 1 MW a 
 
   d)  která  spl ňuje  požadavky m ěsí čně vyhodnocované minimální ú činnosti 
   užití energie^6). 
 
   (3)  Výrobce  elekt řiny  má  nárok  na  p řísp ěvek  k  cen ě  elekt řiny z 
   vysokoú činné  kombinované  výroby elekt řiny a tepla. Výrobce elekt řiny, 
   který  uvede  do  provozu  nové za řízení pro vysokoú činnou kombinovanou 
   výrobu  elekt řiny  a  tepla,  má  nárok na p řísp ěvek k cen ě elekt řiny z 
   vysokoú činné kombinované výroby elekt řiny a tepla po dobu alespo ň 6 let 



   ode  dne  uvedení  tohoto  za řízení  do provozu. Za uvedení za řízení do 
   provozu   se  považuje  též  provedení  moderniz ace  nebo  rekonstrukce 
   technologické  části  stávajícího  za řízení  zvyšující jeho technickou, 
   provozní,  bezpe čnostní  a  ekologickou úrove ň na úrove ň srovnatelnou s 
   nov ě  z řizovanými  za řízeními  pro  vysokoú činnou  kombinovanou  výrobu 
   elekt řiny a tepla. 
 
   (4) Osv ědčení o p ůvodu elekt řiny z kombinované výroby elekt řiny a tepla 
   nebo  druhotných  energetických  zdroj ů  (dále  jen "osv ědčení") vydává 
   ministerstvo  na základ ě žádosti. V p řípad ě, že údaje uvedené v žádosti 
   nesouhlasí  se skute čností, ministerstvo osv ědčení nevydá, nebo bylo-li 
   již vydáno, jeho platnost zruší. 
 
   (5)  Výrobce  elekt řiny z kombinované výroby elekt řiny a tepla a nebo z 
   druhotných energetických zdroj ů je povinen 
 
   a) žádost o p řísp ěvek k cen ě elekt řiny podanou provozovateli podle § 24 
   odst.  10  písm.  w) nebo § 25 odst. 13 doložit spln ěním kritérií podle 
   odstavce 2 a osv ědčením, 
 
   b) vyhodnocovat množství elekt řiny podle skute čně naměřených hodnot. 
 
   (6)  Množství  elekt řiny  z vysokoú činné kombinované výroby elekt řiny a 
   tepla   a   elekt řiny   z   druhotných   energetických  zdroj ů  eviduje 
   ministerstvo. 
 
   § 33 
 
   zrušen 
 
   § 34 
 
   zrušen 
 
   § 35 
 
   zrušen 
 
   § 36 
 
   zrušen 
 
   § 37 
 
   zrušen 
 
   § 38 
 
   zrušen 
 
   § 39 
 
   zrušen 
 
   § 40 
 
   zrušen 
 
   § 41 
 
   zrušen 



 
   § 42 
 
   zrušen 
 
   § 43 
 
   Povinnosti vlastníka p římého vedení 
 
   Vlastník p římého vedení je povinen 
 
   a)  provád ět  dostupná  technická opat ření zamezující ovlivn ění kvality 
   elekt řiny v neprosp ěch ostatních ú častník ů trhu s elekt řinou, 
 
   b)  umožnit  p ři stavech nouze nebo p ři p ředcházení stavu nouze využití 
   p římého  vedení  pro  pot řeby  provozovatele  p řenosové  soustavy  nebo 
   provozovatele  distribu ční  soustavy  a  řídit  se  pokyny  technického 
   dispe činku. 
 
   § 44 
 
   zrušen 
 
   § 45 
 
   Elektrická p řípojka 
 
   (1)  Elektrická  p řípojka  musí  být z řízena a provozována v souladu se 
   smlouvou  o  p řipojení a s Pravidly provozování p řenosové soustavy nebo 
   Pravidly provozování p říslušné distribu ční soustavy. 
 
   (2) Elektrickou p řípojku nízkého nap ětí z řizuje na své náklady 
 
   a)   v   zastav ěném   území   podle  zvláštního  právního  p ředpisu^4d) 
   provozovatel distribu ční soustavy, 
 
   b)  mimo  zastav ěné území podle zvláštního právního p ředpisu^4d), je-li 
   její délka do 50 m v četn ě, provozovatel distribu ční soustavy, 
 
   c)  mimo  zastav ěné území podle zvláštního právního p ředpisu^4d), je-li 
   její délka nad 50 m, žadatel o p řipojení. 
 
   (3)  Ostatní  elektrické  p řípojky  z řizuje  na  své  náklady žadatel o 
   p řipojení. 
 
   (4) Vlastníkem p řípojky je ten, kdo uhradil náklady na její z řízení. 
 
   (5)  Vlastník  elektrické  p řípojky  je  povinen  zajistit její provoz, 
   údržbu  a  opravy tak, aby se nestala p ří činou ohrožení života a zdraví 
   osob či poškození majetku. 
 
   (6)  Provozovatel distribu ční soustavy je povinen za úplatu elektrickou 
   p řípojku  provozovat,  udržovat  a  opravovat, pokud o to její vlastník 
   písemn ě požádá. 
 
   (7)  P ři  p řipojení  odb ěrného  za řízení  pomocí  smy čky  se  nejedná o 
   p řípojku. 
 
   (8)  Elektrická  p řípojka  nízkého  nap ětí  slouží  k  p řipojení  jedné 
   nemovitosti;  na  základ ě  souhlasu  vlastníka p řípojky a provozovatele 
   distribu ční  soustavy  lze  p řipojit  i  více  nemovitostí.  Elektrická 



   p řípojka  nízkého  nap ětí  kon čí  u  venkovního  vedení  hlavní domovní 
   pojistkovou  sk říní,  u  kabelového  vedení  hlavní  domovní  kabel ovou 
   sk říní.  Tyto  sk řín ě jsou sou částí p řípojky. Hlavní domovní pojistková 
   sk ří ň,  pop řípad ě  hlavní domovní kabelová sk ří ň se umís ťuje na objektu 
   zákazníka nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti. 
 
   (9)  Není-li na nemovitosti zákazníka z řízena hlavní domovní pojistková 
   sk ří ň,  kon čí venkovní p řípojka nízkého nap ětí posledním kotevním bodem 
   umíst ěným  na  této  nemovitosti  nebo  na  svorkách  hla vního  jisti če 
   objektu. Tento kotevní bod je sou částí p řípojky. 
 
   (10)  Není-li  na nemovitosti zákazníka z řízena hlavní domovní kabelová 
   sk ří ň,  kon čí  elektrická  p řípojka nízkého nap ětí na svorkách hlavního 
   jisti če objektu nebo v kabelové sk říni uvnit ř objektu. 
 
   (11)  Elektrická p řípojka jiného než nízkého nap ětí kon čí p ři venkovním 
   vedení  kotevními izolátory na stanici zákazníka  , p ři kabelovém vedení 
   kabelovou   koncovkou  v  odb ěratelov ě  stanici.  Kotevní  izolátory  a 
   kabelové koncovky jsou sou částí p řípojky. 
 
   (12)  Spole čné  domovní  elektrické  instalace  v  domech  slou žící pro 
   p řipojení  více  zákazník ů  z jedné elektrické p řípojky nejsou sou částí 
   elektrické  p řípojky. Spole čná domovní elektrická instalace je sou částí 
   nemovitosti. 
 
   § 46 
 
   Ochranná pásma 
 
   (1)  Ochranným  pásmem  za řízení  elektriza ční  soustavy  je  prostor v 
   bezprost řední   blízkosti  tohoto  za řízení  ur čený  k  zajišt ění  jeho 
   spolehlivého  provozu  a  k  ochran ě  života,  zdraví  a  majetku osob. 
   Ochranné  pásmo  vzniká  dnem  nabytí právní moc i územního rozhodnutí o 
   umíst ění  stavby  nebo územního souhlasu s umíst ěním stavby, pokud není 
   podle  stavebního  zákona  vyžadován  ani jeden z t ěchto doklad ů, potom 
   dnem uvedení za řízení elektriza ční soustavy do provozu. 
 
   (2)  Ochrannými  pásmy  jsou chrán ěna nadzemní vedení, podzemní vedení, 
   elektrické  stanice,  výrobny  elekt řiny  a  vedení  m ěřicí,  ochranné, 
   řídicí, zabezpe čovací, informa ční a telekomunika ční techniky. 
 
   (3)  Ochranné  pásmo  nadzemního  vedení  je  so uvislý prostor vymezený 
   svislými  rovinami  vedenými  po  obou  stranách   vedení  ve  vodorovné 
   vzdálenosti  m ěřené  kolmo  na  vedení,  která  činí od krajního vodi če 
   vedení na ob ě jeho strany 
 
   a) u nap ětí nad 1 kV a do 35 kV v četn ě 
 
1. pro vodi če bez izolace                                  7 m,  
 
2. pro vodi če s izolací základní                           2 m,  
 
3. pro záv ěsná kabelová vedení                             1 m , 
 
b) u nap ětí nad 35 kV do 110 kV v četn ě 
   1. pro vodi če bez izolace                                 12 m,  
   2. pro vodi če s izolací základní                           5 m,  
 
c) u nap ětí nad 110 kV do 220 kV v četn ě                      15 m, 
 
d) u nap ětí nad 220 kV do 400 kV v četn ě                      20 m, 



 
e) u nap ětí nad 400 kV                                       30 m, 
 
f) u záv ěsného kabelového vedení 110 kV                               2 m, 
 
g) u za řízení vlastní telekomunika ční sít ě držitele licence   1 m. 
 
   (4)  V  lesních  pr ůsecích udržuje provozovatel p řenosové soustavy nebo 
   provozovatel  p říslušné  distribu ční  soustavy  na vlastní náklad volný 
   pruh  pozemk ů  o  ší řce  4  m  po  jedné stran ě základ ů podp ěrných bod ů 
   nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu  1 a písm. b), c), d) a 
   e),  pokud je takový volný pruh t řeba; vlastníci či uživatelé dot čených 
   nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. 
 
   (5)  Ochranné  pásmo  podzemního vedení elektriz ační soustavy do nap ětí 
   110 kV v četn ě a vedení řídicí a zabezpe čovací techniky činí 1 m po obou 
   stranách  krajního kabelu; u podzemního vedení o  nap ětí nad 110 kV činí 
   3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
   (6)  Ochranné  pásmo  elektrické  stanice je vym ezeno svislými rovinami 
   vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
 
   a)  u venkovních elektrických stanic a dále stan ic s nap ětím v ětším než 
   52  kV  v  budovách  20  m od oplocení nebo od v nějšího líce obvodového 
   zdiva, 
 
   b)  u  stožárových  elektrických  stanic  a v ěžových stanic s venkovním 
   p řívodem  s  p řevodem  nap ětí  z  úrovn ě  nad 1 kV a menší než 52 kV na 
   úrove ň  nízkého  nap ětí  7  m od vn ější hrany p ůdorysu stanice ve všech 
   sm ěrech, 
 
   c)  u  kompaktních  a  zd ěných  elektrických stanic s p řevodem nap ětí z 
   úrovn ě  nad  1  kV  a  menší  než 52 kV na úrove ň nízkého nap ětí 2 m od 
   vn ějšího plášt ě stanice ve všech sm ěrech, 
 
   d) u vestav ěných elektrických stanic 1 m od obestav ění. 
 
   (7)  Ochranné  pásmo  výrobny  elekt řiny  je vymezeno svislými rovinami 
   vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vn ější 
   líc obvodového zdiva elektrické stanice. 
 
   (8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního ve dení, výrobny elekt řiny 
   a elektrické stanice je zakázáno 
 
   a)  z řizovat bez souhlasu vlastníka t ěchto za řízení stavby či umis ťovat 
   konstrukce  a  jiná  podobná  za řízení,  jakož  i usklad ňovat ho řlavé a 
   výbušné látky, 
 
   b) provád ět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
 
   c)  provád ět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezp ečnost 
   provozu t ěchto za řízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
 
   d)   provád ět   činnosti,   které   by   znemož ňovaly   nebo  podstatn ě 
   znesnad ňovaly p řístup k t ěmto za řízením. 
 
   (9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakáz áno vysazovat chmelnice 
   a nechávat r ůst porosty nad výšku 3 m. 
 
   (10)  V  ochranném pásmu podzemního vedení je za kázáno vysazovat trvalé 
   porosty a p řejížd ět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 



 
   (11) Pokud to technické a bezpe čnostní podmínky umož ňují a nedojde-li k 
   ohrožení  života,  zdraví,  bezpe čnosti  nebo  majetku  osob,  vlastník 
   p říslušné části elektriza ční soustavy 
 
   a)  stanoví  písemn ě  podmínky  pro realizaci ve řejn ě prosp ěšné stavby, 
   pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umíst ění v ochranném pásmu, 
 
   b)  ud ělí  písemný  souhlas  se  stavbou neuvedenou v písm enu a) nebo s 
   činností  v  ochranném pásmu, který musí obsahovat p odmínky, za kterých 
   byl ud ělen. 
 
   (12)  V  ochranném pásmu i mimo n ě musí být provád ěny činnosti tak, aby 
   nedošlo k poškození energetických za řízení. 
 
   (13)   Fyzické   či   právnické   osoby   z řizující  za řízení  napájená 
   stejnosm ěrným  proudem  v  bezprost řední  blízkosti  ochranného pásma s 
   možností  vzniku  bludných  proud ů  poškozujících  podzemní vedení jsou 
   povinny  tyto skute čnosti oznámit provozovateli p řenosové soustavy nebo 
   p říslušnému  provozovateli  distribu ční  soustavy  a provést opat ření k 
   jejich omezení. 
 
   (14)  Vzdálenost  mezi  nejbližším  vodi čem  nadzemního vedení o nap ětí 
   vyšším  než  52  kV a koncem listu rotoru v ětrné elektrárny v nejbližší 
   vzdálenosti od vedení musí být v p řípad ě, že 
 
   a)  na  vedení  není  realizováno opat ření proti kmitání vodi čů nejmén ě 
   trojnásobkem pr ůměru rotoru, 
 
   b)  na  vedení  je  realizováno  opat ření  proti kmitání vodi čů nejmén ě 
   rovnající se pr ůměru rotoru nebo výšce v ětrné elektrárny. 
 
   (15)  Vzdálenost  mezi oplocením elektrické stan ice o nap ětí vyšším než 
   52  kV  a koncem listu rotoru v ětrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti 
   od vedení za bezv ět ří musí být minimáln ě rovna výšce v ětrné elektrárny. 
 
   § 47 
 
   P řeložky za řízení 
 
   (1)  P řeložkou  za řízení  p řenosové  soustavy  a  za řízení  distribu ční 
   soustavy  se  rozumí díl čí zm ěna trasy vedení nebo p řemíst ění n ěkterých 
   prvk ů tohoto za řízení. 
 
   (2)   P řeložku  za řízení  p řenosové  soustavy  a  za řízení  distribu ční 
   soustavy  zajiš ťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo pot řebu p řeložky 
   vyvolal.  Provozovatel  p řenosové  nebo distribu ční soustavy je povinen 
   seznámit  toho,  kdo  pot řebu  p řeložky  vyvolal, se zp ůsobem provedení 
   p řeložky  a  náklady  na  její provedení. Náklady na provedení p řeložky 
   mohou zahrnovat pouze nezbytn ě nutné náklady. 
 
   (3)  Vlastnictví  za řízení  p řenosové  soustavy  a za řízení distribu ční 
   soustavy po provedení p řeložky se nem ění. 
 
   § 48 
 
   Styk za řízení 
 
   (1)  Za řízení  p řenosové soustavy, distribu čních soustav a elektrických 
   p řípojek  m ůže  za  p ředpokladu,  že  neohrozí život, zdraví či majetek 
   osob,  k řížit  pozemní  komunikace,  dráhy, vodní toky, tele komunika ční 



   vedení,  veškeré  potrubní  systémy  a  ostatní  za řízení, p ři dodržení 
   podmínek  stanovených  zvláštními  právními  p ředpisy nebo být s nimi v 
   soub ěhu,  a to zp ůsobem p řiměřeným ochran ě životního prost ředí tak, aby 
   byly  co  nejmén ě  dot čeny  zájmy  zú častn ěných  vlastník ů. Soub ěhem se 
   rozumí  stav,  kdy  jedno  za řízení  zasahuje  svým ochranným pásmem do 
   ochranného, p řípadn ě bezpe čnostního pásma druhého za řízení. 
 
   (2)   P ři  opravách  poruch  a  p ři  stavebních  úpravách  za řízení  je 
   provozovatel   t ěchto   za řízení  povinen  pln ě  respektovat  vyjád ření 
   ostatních  uživatel ů trasy, zejména p ředepsaný technologický postup p ři 
   zemních  pracích,  aby  byly  co  nejmén ě  dot čeny  zájmy  zú častn ěných 
   vlastník ů za řízení a nemovitostí. 
 
   § 49 
 
   M ěření 
 
   (1)  M ěření  v  p řenosové  soustav ě  zajiš ťuje  provozovatel  p řenosové 
   soustavy  a  v  distribu ční soustav ě p říslušný provozovatel distribu ční 
   soustavy.  M ěřením se zjiš ťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo 
   jalové  elekt řiny  a  jeho  časový  pr ůběh.  U  zákazník ů odebírajících 
   elekt řinu  ze  sítí  nízkého  nap ětí  m ůže  být  časový pr ůběh nahrazen 
   typovým diagramem dodávek. 
 
   (2)  Výrobci  elekt řiny,  provozovatele  jiných distribu čních soustav a 
   zákazníci  jsou  povinni  na  sv ůj  náklad upravit p ředávací místo nebo 
   odb ěrné  místo  pro instalaci m ěřicího za řízení v souladu se smlouvou o 
   p řipojení  a s podmínkami obsaženými v Pravidlech pro vozování p řenosové 
   soustavy nebo Pravidlech provozování p říslušné distribu ční soustavy. 
 
   (3)  Výrobci  elekt řiny,  provozovatele  jiných  distribu čních soustav, 
   zákazníci  a  obchodníci  s elekt řinou mohou se souhlasem provozovatele 
   p řenosové  soustavy nebo p říslušného provozovatele distribu ční soustavy 
   pro  vlastní  pot řebu  a na sv ůj náklad osadit vlastní kontrolní m ěřicí 
   za řízení. Toto m ěřicí za řízení musí být z řeteln ě ozna čeno. 
 
   (4)  Výrobci  elekt řiny,  provozovatele  jiných distribu čních soustav a 
   zákazníci  jsou  povinni závady na m ěřicích za řízeních, v četn ě porušení 
   zajišt ění   proti  neoprávn ěné  manipulaci,  které  zjistí,  neprodlen ě 
   oznámit provozovateli p řenosové soustavy nebo p říslušnému provozovateli 
   distribu ční soustavy. Jakýkoliv zásah do m ěřicího za řízení bez souhlasu 
   provozovatele   p řenosové   soustavy   nebo  p říslušného  provozovatele 
   distribu ční soustavy se zakazuje. 
 
   (5)   Provozovatel   p řenosové  soustavy  nebo  provozovatel  p říslušné 
   distribu ční  soustavy  zajistí jednotlivé části m ěřicího za řízení proti 
   neoprávn ěné manipulaci. 
 
   (6)  Výrobci  elekt řiny,  provozovatele jiných distribu čních soustav či 
   zákazníci  jsou  povinni  umožnit  provozovateli   p řenosové  soustavy a 
   provozovateli  distribu ční  soustavy  p řístup  k  m ěřicímu  za řízení  a 
   nem ěřeným  částem  odb ěrného  elektrického za řízení za ú čelem provedení 
   kontroly, ode čtu, údržby, vým ěny či odebrání m ěřicího za řízení. 
 
   (7)  Provozovatel  p řenosové  soustavy  nebo  provozovatel  distribu ční 
   soustavy   na   sv ůj  náklad  zajiš ťuje  instalaci  vlastního  m ěřicího 
   za řízení, jeho udržování a pravidelné ov ěřování správnosti m ěření a pro 
   ú čely  provedení  ode čtu, pokud je m ěřicí za řízení bez nap ětí, má právo 
   uvést m ěřicí za řízení pod nap ětí na nezbytn ě nutnou dobu. 
 
   (8)  Vznikla-li  pochybnost  o  správnosti  údaj ů  m ěření  nebo byla-li 



   zjišt ěna závada na m ěřicím za řízení, je provozovatel p řenosové soustavy 
   nebo  provozovatel  distribu ční  soustavy  povinen  na  základ ě písemné 
   žádosti  dot čeného  ú častníka  trhu  s  elekt řinou  do 15 dn ů od jejího 
   doru čení   vym ěnit  m ěřicí  za řízení  a  do  60  dn ů  zajistit  ov ěření 
   správnosti m ěření. 
 
   (9)  Je-li  na  m ěřicím za řízení, které je ve vlastnictví provozovatele 
   p řenosové  soustavy  nebo  provozovatele distribu ční soustavy, zjišt ěna 
   závada, hradí náklady spojené s jeho p řezkoušením a ov ěřením správnosti 
   m ěření  provozovatel  p řenosové  soustavy nebo provozovatel distribu ční 
   soustavy.  Není-li závada zjišt ěna, hradí tyto náklady ten, kdo písemn ě 
   požádal o p řezkoušení m ěřicího za řízení a o ov ěření správnosti m ěření. 
 
   § 50 
 
   Smlouvy mezi ú častníky trhu s elekt řinou 
 
   (1)  Smlouvou  o  dodávce  elekt řiny  se  zavazuje  dodavatel elekt řiny 
   dodávat   elekt řinu  vymezenou  množstvím  a  časovým  pr ůběhem  jinému 
   ú častníkovi  trhu s elekt řinou a ú častník trhu s elekt řinou se zavazuje 
   zaplatit  za  ni  cenu.  Sou částí  smlouvy o dodávce elekt řiny musí být 
   ujednání  o  odpov ědnosti  za  odchylku. Smlouva o dodávce elekt řiny se 
   zákazníkem musí dále obsahovat 
 
   a) vý čet odb ěrných míst, 
 
   b) zp ůsoby úhrady plateb za dodávku elekt řiny, 
 
   c)  délku  výpov ědní doby, ne delší než 3 m ěsíce, jedná-li se o smlouvu 
   na dobu neur čitou, 
 
   d)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností  ze strany dodavatele nebo  v p řípad ě nesouhlasu s 
   navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   e) zp ůsoby vyrozum ění zákazníka o navrhované zm ěně smluvních podmínek a 
   pou čení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v p řípad ě nesouhlasu 
   s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   f) dobu trvání smlouvy, 
 
   g)  opat ření  p řijímaná  p ři  p ředcházení stavu nouze, ve stavu nouze a 
   odstra ňování následk ů stavu nouze. 
 
   (2)  Smlouvou  o  sdružených  službách  dodávky  elekt řiny  se zavazuje 
   výrobce  nebo  obchodník  s  elekt řinou  dodávat  zákazníkovi elekt řinu 
   vymezenou množstvím a časovým pr ůběhem a zajistit na vlastní jméno a na 
   vlastní  ú čet  dopravu  elekt řiny  a  související  služby a zákazník se 
   zavazuje  zaplatit  výrobci  nebo  obchodníkovi s elekt řinou za dodanou 
   elekt řinu  cenu  a  za  dopravu  elekt řiny  a  související  služby cenu 
   regulovanou.  Uzav řením smlouvy o sdružených službách dodávky elekt řiny 
   dochází  k p řenesení odpov ědnosti za odchylku na výrobce elekt řiny nebo 
   obchodníka   s   elekt řinou.  Smlouva  o  sdružených  službách  dodávek 
   elekt řiny  musí  dále  obsahovat  obdobné  podstatné  nál ežitosti  jako 
   smlouva o dodávce elekt řiny se zákazníkem. 
 
   (3)  Smlouvou  o  p řipojení  se  zavazuje  provozovatel  p řenosové nebo 
   distribu ční  soustavy  p řipojit  k  p řenosové nebo distribu ční soustav ě 
   za řízení  žadatele  pro  výrobu,  distribuci  nebo  od běr  elekt řiny  a 
   zajistit  dohodnutý rezervovaný p říkon nebo výkon a žadatel se zavazuje 
   uhradit   podíl  na  oprávn ěných  nákladech  na  p řipojení.  Smlouva  o 



   p řipojení  musí  obsahovat  technické  podmínky p řipojení za řízení, typ 
   m ěření a jeho umíst ění a termíny a místo p řipojení za řízení. 
 
   (4)  Smlouvou  o  p řenosu  elekt řiny se zavazuje provozovatel p řenosové 
   soustavy rezervovat p řenosovou kapacitu a dopravit pro ú častníka trhu s 
   elekt řinou  sjednané množství elekt řiny a ú častník trhu s elekt řinou se 
   zavazuje  zaplatit  cenu  uplatn ěnou  v  souladu  s cenovou regulací za 
   p řenos a související služby. Smlouva o p řenosu elekt řiny musí obsahovat 
   ujednání  o  závaznosti Pravidel provozování p řenosové soustavy, termín 
   zahájení p řenosu elekt řiny, zp ůsob m ěření elekt řiny a vý čet p ředávacích 
   míst. Smlouva o p řenosu elekt řiny se zákazníkem musí dále obsahovat 
 
   a) velikost rezervovaného p říkonu, 
 
   b) vý čet odb ěrných míst, 
 
   c)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností ze strany provozovatele p řenosové soustavy nebo v 
   p řípad ě nesouhlasu s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   d) zp ůsob úhrady plateb za p řenos elekt řiny, 
 
   e) zp ůsoby vyrozum ění zákazníka o navrhované zm ěně smluvních podmínek a 
   pou čení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v p řípad ě nesouhlasu 
   s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   f) dobu trvání smlouvy. 
 
   (5)   Smlouvou   o  p řeshrani čním  p řenosu  elekt řiny  se  provozovatel 
   p řenosové  soustavy  zavazuje  za podmínek stanovenýc h pro p řeshrani ční 
   p řenosy  elekt řiny  a  pravidel  spolupráce  provozovatel ů  p řenosových 
   soustav  p řenést  pro  druhou  smluvní  stranu  do  zahrani čí  nebo  ze 
   zahrani čí  sjednané  množství  elekt řiny  a  druhá  smluvní  strana  se 
   zavazuje   dodržovat   podmínky   stanovené  pro   p řeshrani ční  p řenosy 
   elekt řiny;  druhou  smluvní  stranou  m ůže  být  subjekt zú čtování nebo 
   operátor  trhu,  nebo  zahrani ční  fyzická  nebo právnická osoba, která 
   nenakupuje  ani  nedodává elekt řinu na území České republiky a uzav ře s 
   operátorem trhu smlouvu, jejímž p ředmětem je zú čtování odchylek. 
 
   (6)   Smlouvou   o   distribuci   elekt řiny  se  zavazuje  provozovatel 
   distribu ční  soustavy  zajistit  pro  ú častníka  trhu  s  elekt řinou na 
   vlastní  jméno  a  na  vlastní  ú čet  p řenos  elekt řiny  nebo v p řípad ě 
   provozovatele  distribu ční  soustavy  nep řipojené  p římo  na p řenosovou 
   soustavu   distribuci  elekt řiny,  rezervovat  požadovanou  distribu ční 
   kapacitu  a  dopravit pro ú častníka trhu s elekt řinou sjednané množství 
   elekt řiny a ú častník trhu s elekt řinou se zavazuje zaplatit regulovanou 
   cenu za distribuci a související služby. Smlouva  o distribuci elekt řiny 
   musí  obsahovat  ujednání o závaznosti Pravidel provozování distribu ční 
   soustavy,   termín   zahájení   distribuce   ele kt řiny,  zp ůsob  m ěření 
   distribuované  elekt řiny  a  jejího  pr ůběhu  a vý čet p ředávacích míst. 
   Smlouva o distribuci elekt řiny se zákazníkem musí dále obsahovat 
 
   a) vý čet odb ěrných míst, 
 
   b)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností ze strany provozovatele p řenosové soustavy nebo v 
   p řípad ě nesouhlasu s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   c) zp ůsob úhrady plateb za distribuci elekt řiny, 
 
   d) zp ůsoby vyrozum ění zákazníka o navrhované zm ěně smluvních podmínek a 



   pou čení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v p řípad ě nesouhlasu 
   s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   e) dobu trvání smlouvy. 
 
   (7)  Smlouvou  o  zú čtování regula ční energie se zavazuje operátor trhu 
   finan čně  vypo řádat  dodávku  regula ční  energie uskute čněnou v rozsahu 
   ur čeném   provozovatelem  p řenosové  soustavy  poskytovateli  regula ční 
   energie.  Nedílnou  sou částí  smlouvy  jsou obchodní podmínky operátora 
   trhu. 
 
   (8)  Smlouvou o p řístupu na organizovaný krátkodobý trh s elekt řinou se 
   zavazuje  operátor  trhu umožnit ú častníkovi trhu s elekt řinou ú čast na 
   organizovaném  krátkodobém  trhu s elekt řinou a vypo řádávat uskute čněné 
   obchody  a  ú častník  trhu s elekt řinou se zavazuje zaplatit dohodnutou 
   cenu. 
 
   (9)  Smlouvou  o  p řístupu  na  vyrovnávací  trh s regula ční energií se 
   zavazuje  operátor trhu umožnit ú častníkovi trhu s elekt řinou bezplatný 
   p řístup  na  vyrovnávací trh s regula ční energií a finan čně vypo řádávat 
   uskute čněné obchody. 
 
   (10)  Smlouvou o poskytování podp ůrných služeb se zavazuje poskytovatel 
   podp ůrných   služeb   dodat  sjednané  množství  podp ůrných  služeb  ve 
   stanovené   kvalit ě  a  provozovatel  p řenosové  soustavy  se  zavazuje 
   zaplatit cenu. 
 
   (11)   Smlouvou   o   zú čtování  odchylek  se  operátor  trhu  zavazuje 
   vyhodnocovat,  zú čtovávat  a  vypo řádávat odchylky subjektu zú čtování a 
   subjekt  zú čtování  se  zavazuje  zaplatit  regulovanou cenu. U zav řením 
   smlouvy  o  zú čtování  odchylek  se  fyzická nebo právnická osoba stává 
   subjektem  zú čtování.  Smlouva  o  zú čtování  odchylek  musí  obsahovat 
   ujednání  o závaznosti obchodních podmínek operá tora trhu a dobu trvání 
   smlouvy. 
 
   (12)  Pokud  smlouva  uzav řená  podle  odstavc ů  1, 2, 4 a 6 neobsahuje 
   n ěkterou  ze  stanovených náležitostí, považuje se za  platnou, pokud se 
   zákazník nedovolá její neplatnosti. 
 
   § 51 
 
   Neoprávn ěný odb ěr elekt řiny z elektriza ční soustavy 
 
   (1) Neoprávn ěným odb ěrem elekt řiny z elektriza ční soustavy je 
 
   a)  odb ěr  bez  uzav řené  smlouvy,  jejímž  p ředmětem  by  byla dodávka 
   elekt řiny, 
 
   b)  odb ěr p ři opakovaném nepln ění smluvených platebních povinností nebo 
   platebních   povinností,   vyplývajících   z  ná hrady  škody  zp ůsobené 
   neoprávn ěným odb ěrem elekt řiny, které nejsou spln ěny ani po upozorn ění, 
 
   c) odb ěr bez m ěřicího za řízení, pokud odb ěr bez m ěřicího za řízení nebyl 
   smluvn ě sjednán, 
 
   d)  p řipojení  nebo odb ěr z té části za řízení, kterou prochází nem ěřená 
   elekt řina, 
 
   e) odb ěr m ěřený m ěřicím za řízením, 
 
   1.  které nezaznamenalo odb ěr nebo zaznamenalo odb ěr nesprávn ě ke škod ě 



   výrobce  elekt řiny,  obchodníka s elekt řinou, provozovatele distribu ční 
   soustavy nebo provozovatele p řenosové soustavy v d ůsledku neoprávn ěného 
   zásahu   do   tohoto   m ěřicího  za řízení  nebo  do  jeho  sou části  či 
   p říslušenství,  nebo  byly  v m ěřicím za řízení provedeny takové zásahy, 
   které údaje o skute čné spot řebě zm ěnily, 
 
   2.  které  nebylo  p řipojeno  provozovatelem  p řenosové  soustavy  nebo 
   provozovatelem distribu ční soustavy, 
 
   3. které vykazuje chyby spot řeby ve prosp ěch zákazníka a na kterém bylo 
   bu ď  porušeno  zajišt ění proti neoprávn ěné manipulaci nebo byl prokázán 
   zásah do m ěřicího za řízení, 
 
   f) odb ěr v p římé souvislosti s neoprávn ěným zásahem na p římém vedení či 
   na za řízení distribu ční soustavy nebo na za řízení p řenosové soustavy, 
 
   g) odb ěr elekt řiny, kdy zákazník opakovan ě bez vážného d ůvodu neumožnil 
   p řístup   k   m ěřicímu   za řízení   nebo   nem ěřeným  částem  odb ěrného 
   elektrického  za řízení,  p řestože  byl  k  umožn ění  p řístupu za ú čelem 
   provedení   kontroly,  ode čtu,  údržby,  vým ěny  či  odebrání  m ěřicího 
   za řízení  alespo ň  15  dn ů  p ředem  písemn ě  nebo  jiným  prokazatelným 
   zp ůsobem vyzván. 
 
   (2) Neoprávn ěný odb ěr elekt řiny z elektriza ční soustavy se zakazuje. 
 
   § 52 
 
   Neoprávn ěná dodávka elekt řiny do elektriza ční soustavy 
 
   (1) Neoprávn ěnou dodávkou elekt řiny do elektriza ční soustavy je 
 
   a)  dodávka  bez  uzav řené smlouvy o dodávce elekt řiny nebo v rozporu s 
   uzav řenou smlouvou o dodávce elekt řiny, 
 
   b)  dodávka  bez m ěřicího za řízení, pokud dodávka bez m ěřicího za řízení 
   nebyla smluvn ě sjednána, 
 
   c) dodávka do té části za řízení, kterou prochází nem ěřená elekt řina, 
 
   d) dodávka m ěřená m ěřicím za řízením, 
 
   1.  které  nezaznamenalo  dodávku  nebo zaznamen alo dodávku nesprávn ě v 
   d ůsledku  neoprávn ěného zásahu do tohoto m ěřicího za řízení nebo do jeho 
   sou části či p říslušenství nebo byly v m ěřicím za řízení provedeny takové 
   zásahy, které údaje o skute čné dodávce zm ěnily, 
 
   2.  které  nebylo  p řipojeno  provozovatelem  p řenosové  soustavy  nebo 
   p říslušným  provozovatelem distribu ční soustavy nebo nespl ňuje podmínky 
   obsažené  v  Pravidlech  provozování p řenosové soustavy nebo Pravidlech 
   provozování p říslušné distribu ční soustavy, 
 
   3. na kterém bylo porušeno zajišt ění proti neoprávn ěné manipulaci, 
 
   e)  dodávka v p římé souvislosti s neoprávn ěným zásahem na p římém vedení 
   či na za řízení distribu ční soustavy nebo za řízení p řenosové soustavy. 
 
   (2) P ři neoprávn ěné dodávce je výrobce povinen uhradit vzniklou škod u. 
 
   (3) Neoprávn ěná dodávka elekt řiny do elektriza ční soustavy se zakazuje. 
 
   § 53 



 
   Neoprávn ěný p řenos a neoprávn ěná distribuce elekt řiny 
 
   (1) Neoprávn ěným p řenosem a neoprávn ěnou distribucí elekt řiny je: 
 
   a)  doprava elekt řiny uskute čňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v 
   Pravidlech  provozování  p řenosové soustavy nebo Pravidlech provozování 
   distribu ční soustavy, 
 
   b) doprava elekt řiny uskute čňovaná v rozporu s dispe čerským řádem, 
 
   c)  doprava  elekt řiny vznikající v souvislosti s neoprávn ěnou dodávkou 
   nebo neoprávn ěným odb ěrem elekt řiny, 
 
   d)  doprava  elekt řiny  bez  uzav řené smlouvy o p řenosu nebo distribuci 
   elekt řiny, nebo v rozporu s touto smlouvou, 
 
   e)  doprava  elekt řiny  bez  umožn ění  p řístupu  k  m ěřicímu za řízení a 
   nem ěřeným  částem  odb ěrného  elektrického za řízení za ú čelem provedení 
   kontroly, ode čtu, údržby, vým ěny či odebrání m ěřicího za řízení, 
 
   f)  doprava  elekt řiny  v  p řípad ě  neuhrazení  podílu  na  oprávn ěných 
   nákladech na p řipojení. 
 
   (2) Neoprávn ěný p řenos a neoprávn ěná distribuce elekt řiny se zakazují. 
 
   § 54 
 
   Stav nouze 
 
   (1)  Stavem  nouze  je  stav,  který  vznikl  v elektriza ční soustav ě v 
   d ůsledku 
 
   a) živelních událostí, 
 
   b)  opat ření  státních  orgán ů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu 
   nebo vále čného stavu^10), 
 
   c)  havárií  nebo  kumulace  poruch  na za řízeních pro výrobu, p řenos a 
   distribuci elekt řiny, 
 
   d) smogové situace podle zvláštních p ředpis ů, 
 
   e) teroristického činu, 
 
   f) nevyrovnané bilance elektriza ční soustavy nebo její části, 
 
   g) p řenosu poruchy ze zahrani ční elektriza ční soustavy, nebo 
 
   h) je-li ohrožena fyzická bezpe čnost nebo ochrana osob 
 
   a  zp ůsobuje  významný  a  náhlý  nedostatek  elekt řiny  nebo  ohrožení 
   celistvosti  elektriza ční  soustavy,  její  bezpe čnosti a spolehlivosti 
   provozu na celém území státu, vymezeném území ne bo jeho části. 
 
   (2) P ředcházení stavu nouze je soubor opat ření a činností provád ěných v 
   situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku stavu  nouze. 
 
   (3) Pro celé území státu provozovatel p řenosové soustavy 
 
   a)  vyhlašuje  p řesný  čas  vzniku či ukon čení stavu nouze v hromadných 



   sd ělovacích  prost ředcích  a  prost řednictvím  prost ředk ů dispe čerského 
   řízení  a  neprodlen ě  oznamuje ministerstvu, Energetickému regula čnímu 
   ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta 
   Prahy, 
 
   b)  oznamuje p ředcházení stavu nouze nejpozd ěji do 1 hodiny po zahájení 
   činností   podle   odstavce   2  a  neprodlen ě  oznamuje  ministerstvu, 
   Energetickému regula čnímu ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a 
   Magistrátu hlavního m ěsta Prahy, 
 
   c) řídí činnosti p ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavu nouze. 
 
   (4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribu ční soustavy 
 
   a)  vyhlašuje  p řesný  čas  vzniku či ukon čení stavu nouze v hromadných 
   sd ělovacích  prost ředcích  a  prost řednictvím  prost ředk ů dispe čerského 
   řízení  a  neprodlen ě  oznamuje ministerstvu, Energetickému regula čnímu 
   ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta 
   Prahy, 
 
   b)  oznamuje  p ředcházení  stavu  nouze,  a  to bez zbyte čného odkladu, 
   nejpozd ěji  však  do  1  hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a 
   neprodlen ě  oznamuje  ministerstvu,  Energetickému  regula čnímu  ú řadu, 
   Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta Prahy, 
 
   c) řídí činnosti p ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavu nouze. 
 
   (5)  P ři  stavu  nouze  a  p ři  p ředcházení  stavu  nouze  jsou všichni 
   ú častníci  trhu  s  elekt řinou  povinni  pod řídit  se  omezení spot řeby 
   elekt řiny nebo zm ěně dodávky elekt řiny. 
 
   (6)  P ři  stavu nouze a p ři p ředcházení stavu nouze je právo na náhradu 
   škody a ušlého zisku vylou čeno. 
 
   (7)  P ři  stavu  nouze a p ředcházení stavu nouze s výjimkou stavu nouze 
   podle odstavce 1 písm. d) mohou být provozovatel em soustavy využity pro 
   výrobu  elekt řiny  i  výrobny  elekt řiny,  které nespl ňují limity podle 
   zákona upravujícího oblast ochrany ovzduší^10a).  
 
   DÍL 2 
 
   Plynárenství 
 
   § 55 
 
   zrušen 
 
   § 56 
 
   Ú častníci trhu s plynem 
 
   (1) Ú častníky trhu s plynem jsou 
 
   a) výrobci plynu, 
 
   b) provozovatel p řepravní soustavy, 
 
   c) provozovatelé distribu čních soustav, 
 
   d) provozovatelé podzemních zásobník ů plynu, 
 



   e) obchodníci s plynem, 
 
   f) zákazníci, 
 
   g) operátor trhu. 
 
   (2)  Ú častník  trhu s plynem s právem regulovaného p řístupu k p řepravní 
   soustav ě nebo distribu ční soustav ě 
 
   a) odpovídá za odchylku a je subjektem zú čtování odchylek, nebo 
 
   b)  m ůže  p řenášet  na  základ ě smlouvy odpov ědnost za odchylku na jiný 
   subjekt zú čtování odchylek. 
 
   (3)  Ve  stavu  nouze  vyhlášeném  provozovatele m přepravní soustavy se 
   zú čtování  odchylek provádí ve zvláštním režimu zú čtování, a to pouze v 
   časovém  období,  pro  které  byl  stav  nouze vyhlá šen. Zvláštní režim 
   zú čtování  se  uplatní  pro  celou  plynárenskou soust avu a pro všechny 
   subjekty zú čtování. 
 
   § 57 
 
   Výrobce plynu 
 
   (1) Výrobce plynu má právo 
 
   a) na z řízení a provozování t ěžebních plynovod ů, na p řipojení a p řístup 
   výrobny  plynu  nebo  t ěžebního  plynovodu k p řepravní nebo distribu ční 
   soustav ě   nebo   t ěžebnímu  plynovodu  jiného  výrobce  plynu  nebo  k  
   podzemnímu zásobníku plynu, 
 
   b)  prodávat  plyn  vyrobený  v  jím provozované  výrobn ě plynu ostatním 
   ú častník ům trhu s plynem a do jiných stát ů, 
 
   c)  omezit  nebo  p řerušit provoz výrobny plynu a t ěžebních plynovod ů v 
   nezbytném rozsahu v t ěchto p řípadech: 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2.  p ři  stavech  nouze  nebo p ři činnostech bezprost ředně zamezujících 
   jejich vzniku, 
 
   3.  p ři  vzniku  a odstra ňování poruch na t ěžebních plynovodech nebo na 
   za řízeních sloužících pro výrobu nebo t ěžbu plynu, 
 
   4.  p ři  provád ění  plánovaných  stavebních  úprav  a  oprav  t ěžebních 
   plynovod ů nebo za řízení, sloužících pro výrobu nebo t ěžbu plynu, 
 
   d)  na  informace  od  ostatních  ú častník ů trhu s plynem, nezbytné pro 
   pln ění svých povinností, 
 
   e)  omezit,  p řerušit  nebo  ukon čit  dodávku plynu svým zákazník ům při 
   neoprávn ěném odb ěru plynu, 
 
   f)  vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním 
   a  provozováním t ěžebních plynovod ů nebo výrobny plynu a to i v p řípad ě 
   stavebních úprav a oprav, 
 
   g) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných  porost ů ohrožujících 



   bezpe čný  a  spolehlivý provoz t ěžebních plynovod ů nebo výrobny plynu v 
   p řípadech,  kdy  tak  po  p ředchozím  upozorn ění  a  stanovení  rozsahu 
   neu činil sám vlastník či uživatel, 
 
   h)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na cizích nemovitostech t ěžební plynovody nebo výrobny plynu. 
 
   (2)  Výrobce  plynu  je povinen z řídit v ěcné b řemeno umož ňující využití 
   cizí  nemovitosti  nebo její části pro ú čely uvedené v odstavci 1 písm. 
   h),  a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v p řípad ě, že vlastník není 
   znám  nebo není ur čen nebo proto, že je prokazateln ě nedosažitelný nebo 
   ne činný  nebo  nedošlo  k  dohod ě  s  ním, p říslušný vyvlast ňovací ú řad 
   rozhodne  na návrh výrobce plynu o z řízení v ěcného b řemene umož ňujícího 
   využití této nemovitosti nebo její části. 
 
   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv  výrobce  plynu podle odstavce 1 písm. f) a  g) majetková újma nebo 
   je-li  omezen  v obvyklém užívání nemovitosti, m á právo na jednorázovou 
   náhradu^5)  v četn ě  úhrady  náklad ů  na vypracování znaleckého posudku. 
   Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobc e plynu, který zp ůsobil 
   majetkovou  újmu nebo omezení užívání nemovitost i, do 6 m ěsíc ů ode dne, 
   kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozv ěděl, jinak toto právo zanikne. 
 
   (4)  V  p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. f) a g) je výr obce plynu 
   povinen  co nejvíce šet řit práv vlastník ů dot čených nemovitostí a vstup 
   na  jejich  nemovitost  jim oznámit. Po skon čení prací je povinen uvést 
   nemovitost  do  p ředchozího  stavu,  nebo není-li to možné s ohledem na 
   povahu  provedených prací, do stavu odpovídající mu předchozímu ú čelu či 
   užívání   dot čené  nemovitosti  a  oznámit  tuto  skute čnost  vlastníku 
   nemovitosti. Po provedení odstran ění nebo oklešt ění stromoví je povinen 
   na sv ůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (5) V p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je v ýrobce plynu 
   povinen  písemn ě  oznámit  svým  zákazník ům zapo četí a skon čení omezení 
   nebo p řerušení dodávky plynu, nejmén ě však 30 dn ů p ředem. 
 
   (6)  V  p řípadech  uvedených  v  odstavci  1  písm. c) je výr obce plynu 
   povinen obnovit dodávku plynu bezprost ředně po odstran ění p ří čin, které 
   vedly k jejímu omezení nebo p řerušení. 
 
   (7)  V  p řípadech  uvedených  v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu 
   škody  a  ušlého  zisku vylou čeno. To neplatí, nesplní-li výrobce plynu 
   oznamovací povinnost podle odstavce 5 nebo poruc hu prokazateln ě zavinil 
   výrobce plynu. 
 
   (8) Výrobce plynu je dále povinen 
 
   a)   uhradit   provozovateli   p řepravní  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku  plynu nebo 
   jinému  výrobci  plynu  stanovený  podíl  na  op rávn ěných  nákladech na 
   p řipojení k p řepravní soustav ě nebo distribu ční soustav ě nebo t ěžebnímu 
   plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu  zásobníku plynu, 
 
   b)  zajistit  bezpe čný  a  spolehlivý  provoz výrobny plynu a t ěžebního 
   plynovodu   a   neznevýhod ňující  podmínky  pro  p řístup  do  t ěžebního 
   plynovodu, 
 
   c)  poskytovat  provozovateli  p řepravní  nebo distribu ční soustavy, na 
   kterou   jsou  jeho  t ěžební  plynovody  napojeny,  informace  nutné  k 
   zajišt ění vzájemné provozuschopnosti, 
 



   d)  zajistit  m ěření  plynu  dopravovaného  jím  provozovaným  t ěžebním 
   plynovodem,   v četn ě  jeho  vyhodnocování  a  takto  vyhodnocené  údaje  
   p ředávat  operátorovi  trhu  a  ú častník ům  trhu  s  plynem,  pro které 
   zajiš ťuje dopravu plynu t ěžebním plynovodem, 
 
   e) vypracovávat denní, m ěsí ční, ro ční a p ětiletou bilanci výroby plynu, 
   vyhodnocovat ji a p ředávat operátorovi trhu, 
 
   f)  vypracovat do 6 m ěsíc ů po ud ělení licence na výrobu plynu havarijní 
   plány výroben plynu, zaslat je ministerstvu a ka ždoro čně je up řesňovat, 
 
   g)   z řídit   a  provozovat  technický  dispe čink,  který  odpovídá  za 
   dispe čerské řízení výroby plynu, 
 
   h) vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a  t ěžebních plynovod ů, 
 
   i) vést samostatné ú čty za výrobu plynu, 
 
   j)  p řipojit  k  t ěžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a spl ňuje 
   podmínky p řipojení, 
 
   k)  p ředávat  operátorovi  trhu  údaje  o  výši a pr ůběhu dodávky plynu 
   vyplývající  ze  smluv  o  dodávce plynu a další  nezbytné informace pro 
   pln ění povinnosti operátora trhu, 
 
   l)  dodržovat  ustanovení  §  61  odst.  2 v p řípadech, kdy dodává plyn 
   zákazník ům. 
 
   § 58 
 
   Provozovatel p řepravní soustavy 
 
   (1) Provozovatel p řepravní soustavy má právo 
 
   a)  na  p řístup  do  podzemních zásobník ů plynu za podmínek stanovených 
   tímto  zákonem pro zajišt ění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím 
   do  plynárenské  soustavy  a množstvím plynu vys tupujícím z plynárenské 
   soustavy, 
 
   b)  na  informace  od  ostatních  ú častník ů trhu s plynem, nezbytné pro 
   pln ění svých povinností, 
 
   c)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci provozu plynárenské soustavy  a k p řenosu 
   informací pro činnost výpo četní techniky a informa čních systém ů, 
 
   d)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na cizích nemovitostech plynárenská za řízení, 
 
   e) vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním, 
   stavebními úpravami, opravami a provozováním p řepravní soustavy, 
 
   f) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných  porost ů ohrožujících 
   bezpe čný a spolehlivý provoz p řepravní soustavy v p řípadech, kdy tak po 
   p ředchozím  upozorn ění  a  stanovení  rozsahu  neu činil sám vlastník či 
   uživatel, 
 
   g)  vstupovat  v souladu se zvláštními p ředpisy do uzav řených prostor a 
   za řízení  sloužících  k  výkonu  činnosti  a služeb orgán ů Ministerstva 
   obrany,  Ministerstva  vnitra, Ministerstva spra vedlnosti, Bezpe čnostní 



   informa ční  služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, 
   kde  jsou  umíst ěna  zvláštní  za řízení  telekomunikací,  v  rozsahu  i 
   zp ůsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 
 
   h)  p ři stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynár enská za řízení 
   zákazník ů, pro n ěž p řepravuje plyn, 
 
   i) omezit nebo p řerušit p řepravu plynu v t ěchto p řípadech: 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2.  p ři  stavech  nouze  nebo p ři činnostech bezprost ředně zamezujících 
   jejich vzniku, 
 
   3.  p ři  provád ění  plánovaných stavebních úprav a plánovaných opra v na 
   za řízení p řepravní soustavy, 
 
   4. p ři vzniku a odstra ňování poruch na za řízeních p řepravní soustavy, 
 
   5.  p ři  odb ěru  plynu  za řízeními,  která ohrožují životy, zdraví nebo 
   majetek osob, 
 
   6. p ři neoprávn ěném odb ěru plynu nebo neoprávn ěné p řeprav ě plynu, 
 
   j)  nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustav ě nebo 
   pro  vlastní spot řebu nebo pro ú čely zajišt ění rovnováhy mezi množstvím 
   plynu  vstupujícím  a  vystupujícím  z  plynáren ské soustavy; toto není 
   považováno za obchod s plynem. 
 
   (2)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  je povinen z řídit v ěcné b řemeno 
   umož ňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely uvedené v 
   odstavci  1 písm. d), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v p řípad ě, 
   že  vlastník  není  znám nebo není ur čen nebo proto, že je prokazateln ě 
   nedosažitelný  nebo  ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a jsou-li dány 
   podmínky  pro omezení vlastnického práva k pozem ku nebo ke stavb ě podle 
   zvláštního právního p ředpisu^4e), p říslušný vyvlast ňovací ú řad rozhodne 
   na  návrh  provozovatele  p řepravní  soustavy o z řízení v ěcného b řemene 
   umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 
 
   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv  provozovatele  p řepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) 
   majetková  újma  nebo  je-li  omezen  v obvyklém  užívání nemovitosti má 
   právo   na   jednorázovou  náhradu^5),^10)  v četn ě  úhrady  náklad ů  na 
   vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto ná hradu je nutno uplatnit 
   u  provozovatele  p řepravní  soustavy,  který zp ůsobil majetkovou újmu, 
   nebo  omezení  užívání  nemovitosti,  do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy se o tom 
   vlastník nebo nájemce dozv ěděl, jinak toto právo zanikne. 
 
   (4)  V  p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je pr ovozovatel 
   p řepravní  soustavy  povinen co nejvíce šet řit práv vlastník ů dot čených 
   nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim ozn ámit. Po skon čení prací 
   je povinen uvést nemovitost do p ředchozího stavu nebo, není-li to možné 
   s   ohledem  na  povahu  provedených  prací,  do   stavu  odpovídajícího 
   p ředchozímu  ú čelu  či  užívání  dot čené  nemovitosti  a  oznámit  tuto 
   skute čnost   vlastníku   nemovitosti.   Po  provedení  od stran ění  nebo 
   oklešt ění   stromoví  je  povinen  na  sv ůj  náklad  provést  likvidaci 
   vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (5)  V p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je p rovozovatel 
   p řepravní soustavy povinen oznámit zákazník ům, pro n ěž p řepravuje plyn, 



   zapo četí a skon čení omezení nebo p řerušení p řepravy plynu, nejmén ě však 
   30 dn ů p ředem. 
 
   (6)  V  p řípadech  uvedených  v  odstavci  1  písm.  i) je pr ovozovatel 
   p řepravní  soustavy  povinen  obnovit  p řepravu  plynu bezprost ředně po 
   odstran ění p ří čin, které vedly k jejímu omezení nebo p řerušení. 
 
   (7)  V  p řípadech  uvedených  v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu 
   škody  a  ušlého  zisku  vylou čeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel 
   p řepravní  soustavy oznamovací povinnost uloženou pod le odstavce 5 nebo 
   poruchu prokazateln ě zavinil provozovatel p řepravní soustavy. 
 
   (8) Provozovatel p řepravní soustavy je dále povinen 
 
   a)  zajistit bezpe čný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a 
   rozvoj p řepravní soustavy, 
 
   b) zajistit p řepravu plynu na základ ě písemn ě uzav řených smluv, 
 
   c)  p řipojit  k  p řepravní  soustav ě každého, kdo o to požádá a spl ňuje 
   podmínky p řipojení, 
 
   d)  poskytnout  p řepravu  plynu  každému,  kdo  o  to  požádá a spl ňuje 
   podmínky p řipojení s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; 
   odmítnutí  p řístupu k p řepravní soustav ě musí mít písemnou formu a musí 
   být od ůvodn ěno, 
 
   e)  zajiš ťovat  neznevýhod ňující  podmínky  pro p řístup t řetích stran k 
   p řepravní soustav ě za podmínek stanovených tímto zákonem, 
 
   f)  zajiš ťovat m ěření plynu v p řepravní soustav ě v četn ě vyhodnocování a 
   p ředávat  operátorovi trhu a ú častník ům trhu s plynem, kterým zajiš ťuje 
   p řepravu plynu, nam ěřené a vyhodnocené údaje, 
 
   g)  poskytovat provozovatel ům distribu čních soustav, se kterými je jeho 
   soustava   propojena,   informace   nezbytné   k    zajišt ění   vzájemné 
   provozuschopnosti soustav, 
 
   h)   dodržovat  parametry  a  zve řej ňovat  ukazatele  kvality  plynu  a 
   souvisejících služeb, 
 
   i)   zpracovávat  a  p ředávat  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  údaje 
   pot řebné pro rozhodnutí o cenách za p řepravu plynu, 
 
   j) vést samostatné ú čty za p řepravu plynu, a to pro ú čely regulace, 
 
   k)  vypracovávat  denní,  m ěsí ční,  ro ční a p ětiletou bilanci p řepravní 
   soustavy, vyhodnocovat ji a p ředávat operátorovi trhu, 
 
   l)  vypracovat  do  6  m ěsíc ů  po  ud ělení  licence  na  p řepravu plynu 
   havarijní plán p řepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoro čně 
   jej up řesňovat, 
 
   m)   oznamovat   v   dostate čném  p ředstihu  ú častník ům  trhu,  jejichž 
   plynárenská  za řízení jsou p římo p řipojena k p řepravní soustav ě, rozsah 
   a  termíny  odstávek  za řízení  pro  p řepravu  plynu  a  upozor ňovat na 
   p ředpokládané snížení p řepravní kapacity, 
 
   n) z řídit a provozovat technický dispe čink, který zajiš ťuje dispe čerské 
   řízení p řepravní soustavy, 
 



   o) z řídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu , 
 
   p)  vytvo řit  technické  podmínky  pro zajišt ění dovozu plynu z r ůzných 
   zdroj ů, 
 
   q) řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze, 
 
   r) zajiš ťovat ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství, 
   které získává p ři výkonu své činnosti, 
 
   s)  každoro čně zpracovávat a zve řej ňovat p ředpokládaný rozvoj p řepravní 
   soustavy  v četn ě propojení s plynárenskými soustavami sousedních st át ů, 
   a to na období nejmén ě 5 let, 
 
   t)   zpracovávat   a  p ředkládat  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  ke 
   schválení   Řád   provozovatele  p řepravní  soustavy  a  zajistit  jeho 
   zve řejn ění, 
 
   u)  vypracovat  v  sou činnosti  s provozovateli distribu čních soustav a 
   podzemních   zásobník ů   plynu  havarijní  plán  plynárenské  soustavy, 
   každoro čně jej aktualizovat a p ředkládat ministerstvu, 
 
   v)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  jednou ro čně, nejpozd ěji do 1. b řezna následujícího kalendá řního 
   roku, zprávu o kvalit ě a úrovni údržby za řízení p řepravní soustavy. 
 
   § 58a 
 
   Odd ělení provozovatele p řepravní soustavy 
 
   (1)  Provozovatel  p řepravní  soustavy,  pokud  je  sou částí vertikáln ě 
   integrovaného  plynárenského  podnikatele,  musí  být od 1. ledna 2006 z 
   hlediska své právní formy, organizace a rozhodov ání nezávislý na jiných 
   činnostech  netýkajících  se p řepravy, usklad ňování a distribuce plynu. 
   Tento požadavek neznamená požadavek na odd ělení vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K  zajišt ění  nezávislosti  provozovatele p řepravní soustavy podle 
   odstavce 1 se od 1. ledna 2006 uplatní tato mini mální kritéria: 
 
   a)  osoby odpov ědné za řízení provozovatele p řepravní soustavy se nesmí 
   p římo  ani  nep římo  podílet  na  organiza čních  strukturách vertikáln ě 
   integrovaného  plynárenského podnikatele, jenž j e odpov ědný, p římo nebo 
   nep římo,  za  b ěžný  provoz  výroby  plynu  nebo  obchod  s plynem nebo 
   elekt řinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo 
   vedoucím  zam ěstnancem  provozovatele  p řepravní  soustavy  nem ůže  být 
   fyzická  osoba, která je sou časn ě statutárním orgánem nebo jeho členem, 
   prokuristou nebo vedoucím zam ěstnancem držitele licence na výrobu plynu 
   nebo   obchod  s  plynem  nebo  elekt řinou,  který  je  sou částí  téhož 
   vertikáln ě integrovaného plynárenského podnikatele, 
 
   b)  musí  být  p řijata  veškerá  vhodná  opat ření, aby k profesionálním 
   zájm ům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích 
   zam ěstnanc ů odpov ědných za řízení provozovatele p řepravní soustavy bylo 
   p řihlíženo   zp ůsobem,   který   zajiš ťuje  jejich  nezávislé  jednání; 
   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zam ěstnanec 
   provozovatele  p řepravní  soustavy  nesmí  p řijímat žádné odm ěny a jiná 
   majetková  pln ění  od  držitel ů  licence  na výrobu plynu nebo obchod s 
   plynem   nebo   elekt řinou   v  rámci  téhož  vertikáln ě  integrovaného 
   plynárenského  podnikatele;  odm ěňování  statutárního  orgánu nebo jeho 
   člena,  prokuristy  nebo  vedoucího zam ěstnance provozovatele p řepravní 
   soustavy  nesmí  být  závislé  na hospodá řských výsledcích dosahovaných 



   t ěmito   ostatními   držiteli   licencí   v   rámci   téhož  vertikáln ě 
   integrovaného plynárenského podnikatele, 
 
   c)   provozovatel   p řepravní   soustavy   musí  disponovat  skute čnými 
   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  ne zbytnému k provozování, 
   údržb ě  a  rozvoji  p řepravní  soustavy,  jejichž výkon je nezávislý na 
   vertikáln ě  integrovaném  plynárenském podnikateli; mate řská spole čnost 
   nesmí   ud ělovat  provozovateli  p řepravní  soustavy  jakékoliv  pokyny 
   ohledn ě  b ěžného  provozu  a  údržby p řepravní soustavy, a rovn ěž nesmí 
   jakýmkoliv  jiným  zp ůsobem  zasahovat  do  rozhodování  o  výstavb ě či 
   modernizaci částí p řepravní soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad  
   rámec  schváleného  finan čního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím 
   není  dot čeno  oprávn ění mate řské spole čnosti schvalovat ro ční finan ční 
   plán  či  jiný  obdobný  nástroj  provozovatele  p řepravní  soustavy  a 
   schvalovat jeho maximální limity zadlužení. 
 
   (3)  Provozovatel  p řepravní  soustavy musí p řijmout vnit řním p ředpisem 
   program, kterým stanoví 
 
   a)  opat ření  k  vylou čení diskrimina čního chování ve vztahu k ostatním 
   ú častník ům   trhu  s  plynem,  zejména  pokud  jde  o  p řístup  do  jím 
   provozované p řepravní soustavy a využívání jeho služeb, 
 
   b)  pravidla  pro  zp řístup ňování  informací  o  provozování  a rozvoji 
   p řepravní  soustavy  a  p řístupu  do  ní; informace, jejichž poskytnutí 
   pouze  ur čitým  ú častník ům  trhu  s  plynem  by  mohlo  tyto  ú častníky 
   zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel p řepravní soustavy povinen 
   zp řístupnit  neznevýhod ňujícím  zp ůsobem  i  ostatním ú častník ům trhu s 
   plynem. 
 
   (4)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  je  povinen seznámit statutární 
   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zam ěstnance s programem 
   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho d održování. Provozovatel 
   p řepravní soustavy je povinen program a jeho zm ěny p ředat Energetickému 
   regula čnímu  ú řadu  a  ministerstvu  bez  zbyte čného  odkladu po jejich 
   p řijetí  a  zárove ň  zve řejnit  zp ůsobem  umož ňujícím  dálkový p řístup. 
   Provozovatel  p řepravní soustavy zpracuje každoro čně zprávu o p řijatých 
   opat řeních  a  pln ění  programu  za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubn a 
   následujícího  kalendá řního  roku  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  a 
   ministerstvu a zárove ň zve řejní zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
 
   (5)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí 
   zam ěstnanec  provozovatele  p řepravní  soustavy  nesmí od 1. ledna 2006 
   nabývat  ani  držet  podíly  v  jiné  právnické  osob ě  v  rámci  téhož 
   integrovaného  plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na 
   výrobu  plynu,  distribuci  plynu nebo obchod s plynem nebo elekt řinou. 
   Pokud  fyzická osoba, na kterou se vztahuje záka z podle tohoto odstavce 
   již  takový  podíl  drží, je povinna do 1. ledna  2006 prodat nebo jinak 
   zcizit  nejmén ě  takovou  část  svého  podílu, aby nadále držela podíl, 
   jehož výše nep řesáhne 1 % základního kapitálu daného držitele lice nce. 
 
   (6)  Od  1.  ledna  2006  nesmí  provozovatel p řepravní soustavy rovn ěž 
   uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému  řízení jiného držitele 
   licence  na  výrobu  plynu  nebo  obchod s plyne m nebo elekt řinou ani v 
   takovém řízení podle již uzav řených ovládacích smluv pokra čovat. 
 
   (7)  Pokud je povinnost odd ělení činností podle tohoto zákona provedena 
   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen p řevzít pronajatý 
   podnik  nebo jeho část do svého ú četnictví. Pokud je povinnost odd ělení 
   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jed notlivého  majetku,  je 
   pronajímatel  povinen  sd ělit  nájemci  informace o hodnot ě pronajatého 



   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regu la čním ú řadem pro ú čely 
   cenové regulace. 
 
   (8)  O možnosti zahrnutí prokazatelných minimáln ích oprávn ěných náklad ů 
   vzniklých  držiteli  licence  na p řepravu plynu v souvislosti s pln ěním 
   povinnosti  odd ělení  provozovatele  p řepravní soustavy do regulovaných 
   cen m ůže rozhodnout Energetický regula ční ú řad. 
 
   § 59 
 
   Provozovatel distribu ční soustavy 
 
   (1) Provozovatel distribu ční soustavy má právo 
 
   a)  na p řipojení k p řepravní soustav ě nebo k jiné distribu ční soustav ě, 
   pokud jsou spln ěny podmínky p řipojení, 
 
   b)  na  informace  od  ostatních  ú častník ů  trhu s plynem nezbytné pro 
   pln ění svých povinností, 
 
   c)  na  p řístup  do  p řepravní  soustavy,  jiné  distribu ční soustavy a 
   podzemních  zásobník ů plynu za podmínek stanovených tímto zákonem a pro 
   zajišt ění  rovnováhy  mezi  množstvím plynu vstupujícího d o distribu ční 
   soustavy a množstvím plynu vystupujícího z distr ibu ční soustavy, 
 
   d)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci provozu distribu ční soustavy a k p řenosu 
   informací pro činnosti výpo četní techniky a informa čních systém ů, 
 
   e)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na cizích nemovitostech plynárenská za řízení, 
 
   f) vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním, 
   stavebními  úpravami,  opravami  a  provozováním  distribu ční soustavy a 
   plynovodních p řípojek, 
 
   g) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných porost ů, ohrožujících 
   bezpe čný  a spolehlivý provoz distribu ční soustavy v p řípadech, kdy tak 
   po  p ředchozím  upozorn ění a stanovení rozsahu neu činil sám vlastník či 
   uživatel, 
 
   h)  vstupovat  v souladu se zvláštními p ředpisy do uzav řených prostor a 
   za řízení  sloužících  k  výkonu  činnosti  a služeb orgán ů Ministerstva 
   obrany,  Ministerstva  vnitra, Ministerstva spra vedlnosti, Bezpe čnostní 
   informa ční  služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, 
   kde  jsou  umíst ěna  zvláštní  za řízení  telekomunikací,  v  rozsahu  i 
   zp ůsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 
 
   i)  p ři  stavech  nouze  využívat  v nezbytném rozsahu pl ynová za řízení 
   zákazník ů, pro n ěž provádí distribuci plynu, 
 
   j)  omezit  nebo p řerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v t ěchto 
   p řípadech: 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 
   2.  p ři  stavech  nouze  nebo p ři činnostech bezprost ředně zamezujících 
   jejich vzniku, 
 



   3.  p ři  provád ění plánovaných stavebních úprav, p řeložek a plánovaných 
   oprav na za řízení distribu ční soustavy, 
 
   4. p ři vzniku a odstra ňování poruch na za řízeních distribu ční soustavy, 
 
   5.  p ři  odb ěru  plynu  za řízeními,  která ohrožují životy, zdraví nebo 
   majetek osob, 
 
   6.  p ři  neoprávn ěném odb ěru nebo neoprávn ěné distribuci plynu nebo p ři 
   neoprávn ěné p řeprav ě plynu, 
 
   k)  nakupovat  plyn  pro  krytí  ztrát  v distri buční soustav ě nebo pro 
   vlastní spot řebu; toto není považováno za obchod s plynem, 
 
   l)  uzav řít hlavní uzáv ěr plynu p ři odvracení nebezpe čí bezprost ředního 
   ohrožení života. 
 
   (2)  Provozovatel  distribu ční soustavy je povinen z řídit v ěcné b řemeno 
   umož ňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely uvedené v 
   odstavci  1 písm. e), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v p řípad ě, 
   že  vlastník  není  znám nebo není ur čen nebo proto, že je prokazateln ě 
   nedosažitelný  nebo  ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a jsou-li dány 
   podmínky  pro omezení vlastnického práva k pozem ku nebo ke stavb ě podle 
   zvláštního právního p ředpisu^4e), p říslušný vyvlast ňovací ú řad rozhodne 
   na  návrh  provozovatele distribu ční soustavy o z řízení v ěcného b řemene 
   umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 
 
   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv provozovatele distribu ční soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) 
   majetková  újma  nebo  je-li  omezen v užívání n emovitosti, má právo na 
   p řiměřenou jednorázovou náhradu^5) v četn ě úhrady náklad ů na vypracování 
   znaleckého   posudku.  Právo  na  tuto  náhradu  je  nutno  uplatnit  u 
   provozovatele distribu ční soustavy, který zp ůsobil majetkovou újmu nebo 
   omezení užívání nemovitosti, do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy se o tom vlastník 
   nebo nájemce dozv ěděl. 
 
   (4)  V  p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. d) až i) je pr ovozovatel 
   distribu ční soustavy povinen co nejvíce šet řit práv vlastník ů dot čených 
   nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim ozn ámit. Po skon čení prací 
   je povinen uvést nemovitost do p ředchozího stavu, nebo není-li to možné 
   s   ohledem  na  povahu  provedených  prací,  do   stavu  odpovídajícímu 
   p ředchozímu  ú čelu  či  užívání  dot čené  nemovitosti  a  oznámit  tuto 
   skute čnost   vlastníku   nemovitosti.   Po  provedení  od stran ění  nebo 
   oklešt ění   stromoví  je  povinen  na  sv ůj  náklad  provést  likvidaci 
   vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (5)  V  p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod 3 je pr ovozovatel 
   distribu ční  soustavy  povinen oznámit ú častník ům trhu, pro n ěž provádí 
   distribuci plynu, zapo četí a skon čení omezení nebo p řerušení distribuce 
   plynu,  nejmén ě však 15 dn ů p ředem, pokud se s dot čenými ú častníky trhu 
   nedohodne na lh ůt ě kratší. Plánované stavební úpravy, p řeložky a opravy 
   v  období  od 1. zá ří do 31. kv ětna následujícího kalendá řního roku lze 
   provád ět výhradn ě po písemném oznámení dot čeným zákazník ům. 
 
   (6)  V p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. j) bod ě 6 je provozovatel 
   distribu ční  soustavy  povinen  obnovit  distribuci plynu ne jpozd ěji po 
   úhrad ě  náhrady  škody zp ůsobené neoprávn ěným odb ěrem nebo neoprávn ěnou 
   distribucí  bezprost ředně  po  odstran ění  p ří čin, které vedly k jejímu 
   omezení nebo p řerušení. 
 
   (7)  V  p řípadech  uvedených  v odstavci 1 písm. j) je právo na náhradu 



   škody  a  ušlého  zisku  vylou čeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel 
   distribu ční  soustavy  oznamovací  povinnost  podle  odstavc e  5 nebo v 
   p řípadech,  kdy  poruchu  podle  písmene  b) bodu 4 p rokazateln ě zaviní 
   provozovatel distribu ční soustavy. 
 
   (8) Provozovatel distribu ční soustavy je dále povinen 
 
   a)  zajistit bezpe čný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a 
   rozvoj distribu ční soustavy na území vymezeném licencí, 
 
   b) zajistit distribuci plynu na základ ě uzav řených smluv a ve stanovené 
   kvalit ě, 
 
   c)  uhradit  provozovateli  p řepravní  soustavy nebo provozovateli jiné 
   distribu ční  soustavy  stanovený  podíl  na  oprávn ěných  nákladech  na 
   p řipojení k p řepravní nebo distribu ční soustav ě, 
 
   d)  p řipojit  k distribu ční soustav ě každého, kdo o to požádá a spl ňuje 
   podmínky p řipojení, 
 
   e)  poskytnout  distribuci  plynu  každému,  kdo   o to požádá a spl ňuje 
   podmínky  p řístupu  k  distribu ční  soustav ě, s výjimkou prokazatelného 
   nedostatku volné kapacity; odmítnutí distribuce plynu musí mít písemnou 
   formu a musí být od ůvodn ěno, 
 
   f)  zajistit  neznevýhod ňující  podmínky  pro  p řístup  t řetích stran k 
   distribu ční soustav ě za podmínek stanovených tímto zákonem, 
 
   g)  dodržovat parametry a zve řej ňovat ukazatele kvality dodávek plynu a 
   souvisejících služeb, 
 
   h)   poskytovat   provozovateli  p řepravní  soustavy  a  provozovatel ům 
   distribu čních soustav, se kterými je jeho soustava propojena , informace 
   nezbytné k zajišt ění vzájemné provozuschopnosti soustav, 
 
   i) zajiš ťovat m ěření plynu v distribu ční soustav ě, v četn ě vyhodnocování 
   a p ředávat operátorovi trhu a ú častník ům trhu s plynem, který zajiš ťuje 
   distribuci plynu, nam ěřené a vyhodnocené údaje, 
 
   j)   zpracovávat  a  p ředávat  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  údaje 
   pot řebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu, 
 
   k) vést samostatné ú čty za distribuci plynu pro ú čely regulace, 
 
   l)  zajistit  p řepravu  plynu  a  distribuci  plynu  pro  provozova tele 
   distribu ční  soustavy  nep řipojené p římo k p řepravní soustav ě v rozsahu 
   spot řeby  plynu  ú častník ů  trhu  s  plynem,  jejichž  odb ěrné  plynové 
   za řízení je p řipojeno k jeho distribu ční soustav ě, 
 
   m)  vypracovávat  denní, m ěsí ční, ro ční a p ětiletou bilanci distribu ční 
   soustavy, vyhodnocovat ji a p ředávat operátorovi trhu, 
 
   n)  vypracovat  do  6  m ěsíc ů  po  ud ělení  licence na distribuci plynu 
   havarijní  plány distribu ční soustavy, zaslat ministerstvu a každoro čně 
   je up řesňovat, 
 
   o)  oznamovat rozsah a termíny odstávek za řízení distribu ční soustavy a 
   upozor ňovat na snížení distribu ční kapacity, 
 
   p) z řídit a provozovat technický dispe čink, který zajiš ťuje dispe čerské 
   řízení distribu ční soustavy, 



 
   q) z řídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu , pokud nebudou 
   pro  sledování  kvality  plynu  dosta čovat  místa z řízená a provozovaná 
   provozovatelem p řepravní soustavy, 
 
   r)   poskytnout  na  vyžádání  dodavateli  posle dní  instance  údaje  o 
   zákazníkovi  a  jeho  odb ěrném  míst ě v rozsahu nezbytném pro zajišt ění 
   dodávky poslední instance, 
 
   s) vyhlašovat stav nouze v rámci své distribu ční soustavy, 
 
   t)   každoro čně   zpracovávat   a   zve řej ňovat   p ředpokládaný  rozvoj 
   distribu ční soustavy, a to na období nejmén ě 5 let, 
 
   u)  na své náklady zajistit p řipojení svého za řízení k jiné distribu ční 
   soustav ě, 
 
   v) zajiš ťovat ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství, 
   které získává p ři výkonu své činnosti, 
 
   w)   zpracovávat   a  p ředkládat  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  ke 
   schválení  Řád  provozovatele  distribu ční  soustavy  a  zajistit  jeho 
   zve řejn ění, 
 
   x)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  jednou ro čně, nejpozd ěji do 1. b řezna následujícího kalendá řního 
   roku, zprávu o kvalit ě a úrovni údržby za řízení distribu ční soustavy, 
 
   y)   zajiš ťovat   propagaci   energetických  služeb  a  jejich   nabídky 
   zákazník ům za konkurenceschopné ceny energetických služeb. 
 
   § 59a 
 
   Odd ělení provozovatel ů distribu ční soustavy 
 
   (1)   Provozovatel  distribu ční  soustavy,  je-li  sou částí  vertikáln ě 
   integrovaného  plynárenského  podnikatele,  musí  být od 1. ledna 2007 z 
   hlediska své právní formy, organizace a rozhodov ání nezávislý na jiných 
   činnostech   netýkajících   se   distribuce  plynu,  p řepravy  plynu  a 
   usklad ňování  plynu.  Tento  požadavek  neznamená požadave k na odd ělení 
   vlastnictví majetku. 
 
   (2)  K  zajišt ění nezávislosti provozovatele distribu ční soustavy podle 
   odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato mini mální kritéria: 
 
   a)  osoby  odpov ědné  za  řízení  provozovatele distribu ční soustavy se 
   nesmí p římo ani nep římo podílet na organiza čních strukturách vertikáln ě 
   integrovaného  plynárenského podnikatele, jenž j e odpov ědný, p římo nebo 
   nep římo,   za  b ěžný  provoz  výroby  plynu  a  obchod  s  plynem  n ebo 
   elekt řinou;  statutárním  orgánem  nebo  jeho  členem, prokuristou nebo 
   vedoucím  zam ěstnancem  provozovatele  distribu ční  soustavy nem ůže být 
   fyzická  osoba, která je sou časn ě statutárním orgánem nebo jeho členem, 
   prokuristou  nebo  vedoucím  zam ěstnancem  držitele  licence  na výrobu 
   plynu,  obchod  s  plynem  nebo  s  elekt řinou, který je sou částí téhož 
   vertikáln ě integrovaného plynárenského podnikatele, 
 
   b)  musí  být  p řijata  veškerá  vhodná  opat ření, aby k profesionálním 
   zájm ům  statutárního  orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích 
   zam ěstnanc ů  odpov ědných  za  řízení provozovatele distribu ční soustavy 
   bylo  p řihlíženo  zp ůsobem,  který  zajiš ťuje jejich nezávislé jednání; 
   statutární  orgán  nebo  jeho člen, prokurista nebo vedoucí zam ěstnanec 



   provozovatele  distribu ční  soustavy nesmí p řijímat žádné odm ěny a jiná 
   majetková  pln ění  od držitel ů licence na výrobu plynu, obchod s plynem 
   nebo  elekt řinou  v  rámci téhož vertikáln ě integrovaného plynárenského 
   podnikatele; odm ěňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy 
   nebo vedoucího zam ěstnance provozovatele distribu ční soustavy nesmí být 
   závislé  na  hospodá řských  výsledcích  dosahovaných  t ěmito  ostatními 
   držiteli  licencí  v rámci téhož vertikáln ě integrovaného plynárenského 
   podnikatele, 
 
   c)   provozovatel   distribu ční  soustavy  musí  disponovat  skute čnými 
   rozhodovacími  právy  ve  vztahu  k  majetku  ne zbytnému k provozování, 
   údržb ě  a  rozvoji  distribu ční soustavy, jejichž výkon je nezávislý na 
   vertikáln ě  integrovaném  plynárenském podnikateli; mate řská spole čnost 
   nesmí  ud ělovat  provozovateli  distribu ční  soustavy  jakékoliv pokyny 
   ohledn ě  b ěžného  provozu  nebo  údržby  distribu ční soustavy, a rovn ěž 
   nesmí  jakýmkoliv jiným zp ůsobem zasahovat do rozhodování o výstavb ě či 
   modernizaci  částí  distribu ční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde 
   nad  rámec  schváleného finan čního plánu, či jiného obdobného nástroje; 
   tím  není  dot čeno  oprávn ění  mate řské  spole čnosti  schvalovat  ro ční 
   finan ční   plán  či  jiný  obdobný  nástroj  provozovatele  distribu ční 
   soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadl užení. 
 
   (3)  Provozovatel distribu ční soustavy musí p řijmout vnit řním p ředpisem 
   program, kterým stanoví 
 
   a)  opat ření  k  vylou čení diskrimina čního chování ve vztahu k ostatním 
   ú častník ům   trhu  s  plynem,  zejména  pokud  jde  o  p řístup  do  jím 
   provozované distribu ční soustavy a využívání jeho služeb, 
 
   b)  pravidla  pro  zp řístup ňování  informací  o  provozování  a rozvoji 
   distribu ční  soustavy  a  p řístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí 
   pouze  ur čitým  ú častník ům  trhu  s  plynem  by  mohlo  tyto  ú častníky 
   zvýhodnit  na  úkor  ostatních,  je  provozovate l  distribu ční soustavy 
   povinen  zp řístupnit  neznevýhod ňujícím  zp ůsobem i ostatním ú častník ům 
   trhu s plynem, 
 
   c)   opat ření   k   zajišt ění  organiza čního  a  informa čního  odd ělení 
   distribuce  plynu  od  výroby  plynu,  obchodu  s plynem nebo obchodu s 
   elekt řinou,   je-li   zárove ň   vertikáln ě   integrovaným  plynárenským 
   podnikatelem, a to do doby právního odd ělení činností podle odstavce 1. 
 
   (4)  Provozovatel  distribu ční  soustavy je povinen seznámit statutární 
   orgán  nebo  jeho  členy,  prokuristu a všechny zam ěstnance s programem 
   podle  odstavce  3  a  zajistit  kontrolu jeho d održování. Provozovatel 
   distribu ční   soustavy   je   povinen   program  a  jeho  zm ěny  p ředat 
   Energetickému  regula čnímu  ú řadu a ministerstvu bez zbyte čného odkladu 
   po  jejich  p řijetí  a  zárove ň  zve řejnit zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
   p řístup.   Provozovatel   distribu ční  soustavy  je  povinen  zpracovat 
   každoro čně  zprávu o p řijatých opat řeních a pln ění programu za uplynulý 
   rok,   zaslat   ji   do   30.  dubna  následujíc ího  kalendá řního  roku 
   Energetickému  regula čnímu  ú řadu  a  ministerstvu  a zárove ň zve řejnit 
   zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
 
   (5)  Provozovatel  distribu ční  soustavy  nesmí  od 1. ledna 2007 držet 
   podíly  v  jiné  právnické  osob ě, která je držitelem licence na výrobu 
   plynu, obchod s plynem nebo elekt řinou. 
 
   (6)   Statutární   orgán   nebo  jeho  člen,  prokurista  nebo  vedoucí 
   zam ěstnanec  provozovatele  distribu ční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 
   držet podíly p řevyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osob ě 
   v rámci téhož vertikáln ě integrovaného plynárenského podnikatele, která 



   je   držitelem  licence  na  výrobu  plynu,  obc hod  s  plynem  nebo  s 
   elekt řinou. 
 
   (7)  Od  1. ledna 2007 nesmí provozovatel distri buční soustavy uzavírat 
   ovládací  smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence 
   na  výrobu  plynu, obchod s plynem nebo elekt řinou ani v takovém řízení 
   podle již uzav řených ovládacích smluv pokra čovat. 
 
   (8)  Pokud je povinnost odd ělení činností podle tohoto zákona provedena 
   nájmem  podniku  nebo  jeho části, je nájemce povinen p řevzít pronajatý 
   podnik  nebo jeho část do svého ú četnictví. Pokud je povinnost odd ělení 
   podle   tohoto   zákona   provedena  nájmem  jed notlivého  majetku,  je 
   pronajímatel  povinen  sd ělit  nájemci  informace o hodnot ě pronajatého 
   majetku  v rozsahu požadovaném Energetickým regu la čním ú řadem pro ú čely 
   cenové regulace. 
 
   (9)  Odd ělení činností podle tohoto zákona není vyžadováno u verti káln ě 
   integrovaného  plynárenského  podnikatele,  kter ý  poskytuje služby pro 
   mén ě než 90 000 p řipojených zákazník ů. 
 
   (10) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimáln ích oprávn ěných náklad ů 
   vzniklých  držiteli licence na distribuci plynu v souvislosti s pln ěním 
   povinnosti  odd ělení provozovatele distribu ční soustavy do regulovaných 
   cen m ůže rozhodnout Energetický regula ční ú řad. 
 
   § 60 
 
   Provozovatel podzemního zásobníku plynu 
 
   (1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu má p rávo 
 
   a)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci  provozu  podzemního zásobní ku plynu a k 
   p řenosu   informací  pro  činnost  výpo četní  techniky  a  informa čních 
   systém ů, 
 
   b)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na cizích nemovitostech plynárenská za řízení, 
 
   c)  vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním 
   a provozováním podzemního zásobníku plynu, 
 
   d) odstra ňovat a okleš ťovat stromoví a jiné porosty, provád ět likvidaci 
   odstran ěného  a  oklešt ěného  stromoví  a  jiných  porost ů ohrožujících 
   bezpe čný  a  spolehlivý  provoz podzemního zásobníku plyn u v p řípadech, 
   kdy  tak  po  p ředchozím  upozorn ění  a  stanovení rozsahu neu činil sám 
   vlastník či uživatel, 
 
   e)  vstupovat  v  souladu se zvláštními právními  p ředpisy do uzav řených 
   prostor  a  za řízení  sloužících  k  výkonu  činností  a  služeb orgán ů 
   Ministerstva  obrany,  Ministerstva  spravedlnos ti  a  do obvodu dráhy, 
   jakož  i  vstupovat do nemovitostí, kde jsou umí st ěna zvláštní za řízení 
   telekomunikací,  v  rozsahu  a zp ůsobem nezbytným pro výkon licencované 
   činnosti, 
 
   f)  omezit  nebo  p řerušit  v  nezbytném  rozsahu  činnosti  spojené  s 
   usklad ňováním plynu v t ěchto p řípadech: 
 
   1.  p ři  bezprost ředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a p ři 
   likvidaci t ěchto stav ů, 
 



   2.  p ři  stavech  nouze  nebo p ři činnostech bezprost ředně zamezujících 
   jejich vzniku, 
 
   3.  p ři  provád ění  plánovaných  rekonstrukcí  a  plánovaných  opra v na 
   za řízení pro usklad ňování plynu, 
 
   4.  p ři  vzniku  a  odstra ňování  poruch na za řízeních pro usklad ňování 
   plynu, 
 
   5. p ři neoprávn ěném odb ěru nebo neoprávn ěném uskladn ění plynu, 
 
   g)  p řipojit  své  za řízení  k  p řepravní  soustav ě  nebo k distribu ční 
   soustav ě za stanovených podmínek p řipojení, 
 
   h) nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v po dzemním zásobníku plynu 
   nebo pro vlastní spot řebu nebo za ú čelem vytvá ření a udržování základní 
   nápln ě  podzemního  zásobníku  plynu;  toto není považová no za obchod s 
   plynem, 
 
   i)  na  informace  nezbytné  pro  pln ění  svých povinností od ostatních 
   ú častník ů trhu s plynem. 
 
   (2)  Provozovatel  podzemního  zásobníku  plynu je povinen z řídit v ěcné 
   b řemeno  umož ňující  využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely 
   uvedené v odstavci 1 písm. b), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v 
   p řípad ě,  že  vlastník  není  znám  nebo  není  ur čen nebo proto, že je 
   prokazateln ě  nedosažitelný  nebo ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a 
   jsou-li  dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
   stavb ě  podle zvláštního právního p ředpisu^4e), p říslušný vyvlast ňovací 
   ú řad  rozhodne  na  návrh  provozovatele  podzemního  zásobníku plynu o 
   z řízení v ěcného b řemene umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její 
   části. 
 
   (3)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci nemovi tosti v d ůsledku výkonu 
   práv provozovatele podzemního zásobníku plynu po dle odstavce 1 písm. a) 
   až  e) majetková újma nebo je-li omezen v užíván í nemovitosti, má právo 
   na   p řiměřenou   jednorázovou  náhradu^5)  v četn ě  úhrady  náklad ů  na 
   vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto ná hradu je nutno uplatnit 
   u  provozovatele  podzemního zásobníku plynu, kt erý zp ůsobil majetkovou 
   újmu  nebo  omezení  užívání nemovitosti, do 6 m ěsíc ů ode dne, kdy se o 
   tom vlastník nebo nájemce dozv ěděl. 
 
   (4)  V  p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je pr ovozovatel 
   podzemního  zásobníku  plynu  povinen  co nejvíc e šet řit práv vlastník ů 
   dot čených  nemovitostí  a  vstup  na jejich nemovitosti  jim oznámit. Po 
   skon čení  prací je povinen uvést nemovitosti do p ředchozího stavu, nebo 
   není-li  to  možné  s  ohledem  na  povahu  prov edených prací, do stavu 
   odpovídajícímu  p ředchozímu  ú čelu  či  užívání  dot čené  nemovitosti a 
   oznámit   tuto   skute čnost  bezprost ředně  vlastníku  nemovitosti.  Po 
   provedení  odstran ění nebo oklešt ění stromoví je povinen na sv ůj náklad 
   provést likvidaci vzniklého klestu a zbytk ů po t ěžbě. 
 
   (5)  V p řípadech uvedených v odstavci 1 písm. f) bodu 3 je p rovozovatel 
   podzemního  zásobníku plynu povinen písemn ě oznámit zákazník ům, pro n ěž 
   usklad ňuje  plyn,  zapo četí  a skon čení omezení nebo p řerušení činností 
   spojených s usklad ňováním plynu, nejmén ě však 30 dn ů p ředem. 
 
   (6)  V  p řípadech  uvedených  v  odstavci  1  písm.  f) je pr ovozovatel 
   podzemního   zásobníku   plynu   povinen  obnovi t  činnosti  spojené  s 
   usklad ňováním  plynu  bezprost ředně po odstran ění p ří čin, které vedly k 
   jejímu omezení nebo p řerušení. 



 
   (7)  V  p řípadech  uvedených  v odstavci 1 písm. f) je právo na náhradu 
   škody  a  ušlého  zisku  vylou čeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel 
   podzemního  zásobníku  plynu oznamovací povinnos t podle odstavce 5 nebo 
   poruchu prokazateln ě zavinil provozovatel podzemního zásobníku plynu. 
 
   (8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je d ále povinen 
 
   a)  zajistit bezpe čný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a 
   rozvoj podzemního zásobníku plynu, 
 
   b) zajistit usklad ňování plynu na základ ě uzav řených smluv, 
 
   c)   uhradit   provozovateli   p řepravní  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční  soustavy  stanovený  podíl  na  oprávn ěných  nákladech  na 
   p řipojení svého za řízení k této soustav ě, 
 
   d)  poskytovat  provozovateli  p řepravní nebo provozovateli distribu ční 
   soustavy, na kterou jsou jeho za řízení pro usklad ňování plynu napojena, 
   informace nutné k zajišt ění vzájemné provozuschopnosti, 
 
   e)  zajistit m ěření množství p ředávaného a p řebíraného plynu a p ředávat 
   data  nezbytná  pro  zú čtovaní  odchylek operátorovi trhu a ú častníkovi 
   trhu s plynem, pro kterého zajiš ťuje uskladn ění plynu, 
 
   f) vést samostatné ú čty za usklad ňování plynu, 
 
   g)  vypracovávat  denní,  m ěsí ční,  ro ční a p ětiletou bilanci kapacit a 
   výkon ů   podzemního   zásobníku   plynu,  vyhodnocovat  j i  a  p ředávat 
   operátorovi trhu, 
 
   h)  vypracovat  do  6  m ěsíc ů  po ud ělení licence na usklad ňování plynu 
   havarijní  plán  podzemního zásobníku plynu podl e tohoto zákona, zaslat 
   jej ministerstvu a každoro čně up řesňovat, 
 
   i)  zve řej ňovat  rozsah  a  termíny  odstávek za řízení pro usklad ňování 
   plynu a upozor ňovat na p ředpokládané snížení usklad ňovací kapacity, 
 
   j)   z řídit   a  provozovat  technický  dispe čink,  který  odpovídá  za 
   dispe čerské řízení podzemního zásobníku plynu, 
 
   k)  umožnit  p řístup  k  podzemnímu  zásobníku  plynu každému, kdo  o to 
   požádá  a  spl ňuje podmínky p řístupu, s výjimkou p řípadu prokazatelného 
   nedostatku  volné  kapacity;  p řípadné  odmítnutí p řístupu k podzemnímu 
   zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí b ýt od ůvodn ěno, 
 
   l)  prodat plyn ú častníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladn ěný plyn 
   z  d ůvod ů na stran ě tohoto ú častníka trhu s plynem vyt ěžen z podzemního 
   zásobníku plynu do skon čení ú činnosti smlouvy, 
 
   m) vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního záso bníku plynu, 
 
   n) každoro čně zpracovávat a zve řej ňovat p ředpokládaný rozvoj podzemního 
   zásobníku plynu, a to na období nejmén ě 5 let, 
 
   o) zajiš ťovat ochranu skute čností majících povahu obchodního tajemství, 
   které získává p ři výkonu své činnosti, 
 
   p)   zpracovávat   a  p ředkládat  Energetickému  regula čnímu  ú řadu  ke 
   schválení  Řád  provozovatele podzemního zásobníku plynu a po s chválení 
   zajistit jeho zve řejn ění, 



 
   q)  zpracovávat  a  p ředávat  ministerstvu  a Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  jednou ro čně, nejpozd ěji do 1. b řezna následujícího kalendá řního 
   roku,  zprávu  o  kvalit ě a úrovni údržby za řízení podzemního zásobníku 
   plynu, 
 
   r)  dodržovat parametry a zve řej ňovat ukazatele kvality dodávek plynu a 
   souvisejících služeb. 
 
   § 61 
 
   Obchodník s plynem 
 
   (1) Obchodník s plynem má právo 
 
   a) nakupovat plyn a prodávat jej ostatním ú častník ům trhu s plynem, 
 
   b) nakupovat plyn z jiných stát ů a prodávat plyn do jiných stát ů, 
 
   c) na p řístup do t ěžebního plynovodu, p řepravní soustavy, distribu čních 
   soustav,  podzemních  zásobník ů  plynu  za  podmínek  stanovených tímto 
   zákonem, 
 
   d)  ukon čit  nebo  p řerušit  dodávku plynu zákazníkovi p ři neoprávn ěném 
   odb ěru plynu, 
 
   e)  na  poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele p řepravní 
   soustavy  a provozovatel ů distribu čních soustav nezbytných k vyú čtování 
   dodávek plynu zákazník ům, jejichž odb ěrné plynové za řízení je p řipojeno 
   k p řepravní nebo distribu ční soustav ě, 
 
   f)  na  poskytnutí  nezbytných informací pro pln ění svých povinností od 
   ostatních ú častník ů trhu s plynem. 
 
   (2) Obchodník s plynem je povinen 
 
   a)  vypracovávat  denní, m ěsí ční, ro ční a p ětiletou obchodní bilanci, a 
   to  v četn ě údaj ů o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do 
   České  republiky  s  uvedením  zdroj ů plynu, vyhodnocovat je a p ředávat 
   spole čně  s m ěsí čními údaji o po čtech svých zákazník ů s ro ční spot řebou 
   nižší než 400 tis. m3, kte ří zm ěnili dodavatele plynu operátorovi trhu, 
 
   b)   řídit  se  v  p řípad ě  vyhlášení  stavu  nouze  pokyny  dispe čink ů 
   p říslušných provozovatel ů, 
 
   c) dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, kte rý je mu do plynárenské 
   soustavy  dodáván,  a  množstvím  plynu,  který  z plynárenské soustavy 
   odebírá, 
 
   d)   zajistit   zákazník ům,   kterým  dodává  plyn,  jeho  bezpe čnou  a 
   spolehlivou dodávku p ři dodržení bezpe čnostního standardu, 
 
   e)   poskytovat   provozovateli   p řepravní   soustavy,   provozovateli 
   distribu ční  soustavy  nebo  provozovateli  podzemního  záso bníku plynu 
   informace   nezbytné   pro  zajišt ění  provozu  a  rozvoje  plynárenské 
   soustavy, 
 
   f) vykonávat činnost dodavatele poslední instance podle § 12a, 
 
   g) ú čtovat odd ělen ě za dodávku plynu poslední instance, 
 



   h)  dodržovat parametry a zve řej ňovat ukazatele kvality dodávek plynu a 
   souvisejících služeb, 
 
   i)  p ředávat  operátorovi trhu nezbytné informace pro pln ění povinností 
   operátora trhu podle § 20a, 
 
   j)  zaregistrovat  se do 30 dn ů od ud ělení licence na obchod s plynem u 
   operátora   trhu;   zaregistrováním   se   obcho dník   s  plynem  stává 
   registrovaným ú častníkem trhu, 
 
   k)   zajiš ťovat   propagaci   energetických  služeb  a  jejich   nabídky 
   zákazník ům za konkurenceschopné ceny energetických služeb, 
 
   l)  upozornit  zákazníky  nejpozd ěji  2  m ěsíce  p ředem na zám ěr zm ěnit 
   smluvní podmínky. 
 
   § 61a 
 
   Do časné pozastavení povinnosti umožnit p řístup t řetích stran 
 
   (1) Mohou-li obchodníkovi s plynem v d ůsledku použití ustanovení tohoto 
   zákona,  které  se  týkají povinnosti držitele l icence na výrobu plynu, 
   p řepravu  plynu,  distribuci plynu, usklad ňování plynu, umožnit p řístup 
   t řetích  stran  k  za řízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, 
   vzniknout  závažné  ekonomické  problémy, jež ma jí p ůvod v jím uzav řené 
   smlouv ě,  ve  které  se obchodník s plynem zavazuje uhradi t nasmlouvané 
   množství  plynu  bez ohledu na to, jestli je sku te čně odebral (dále jen 
   "smlouva  odeber  nebo pla ť"), má právo podat Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  žádost  o  vydání  rozhodnutí  o do časném pozastavení povinnosti 
   provozovatele  p řepravní  soustavy, provozovatele distribu ční soustavy, 
   provozovatele  podzemního  zásobníku plynu nebo výrobce umožnit p řístup 
   t řetích  stran  do p řepravní soustavy, distribu ční soustavy, podzemního 
   zásobníku   plynu  nebo  do  t ěžebního  plynovodu  (dále  jen  "do časné 
   pozastavení"). 
 
   (2) Písemná žádost o do časné pozastavení musí obsahovat 
 
   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, je jí sídlo, identifika ční 
   číslo, bylo-li p řid ěleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické  
   osoby   jméno   a   p říjmení,   nebo  obchodní  firmu,  rodné  číslo  a 
   identifika ční  číslo,  pokud  byla  p řid ělena,  nebo  datum narození, a 
   bydlišt ě, 
 
   b)  ozna čení  za řízení  nebo ur čení vymezeného území, pro n ěž je vydání 
   rozhodnutí  o  do časném  pozastavení požadováno, rozsah, v jakém je p ro 
   ozna čené  za řízení  nebo  vymezené  území  vydání rozhodnutí o d očasném 
   pozastavení  požadováno  a  požadovanou  dobu  p latnosti  rozhodnutí  o 
   do časném pozastavení, 
 
   c) ú ředně ov ěřenou kopii p říslušné smlouvy odeber nebo pla ť, 
 
   d) specifikaci ekonomických a finan čních problém ů, které pro žadatele o 
   do časné pozastavení vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber 
   nebo pla ť, 
 
   e) popis krok ů, které žadatel o do časné pozastavení u činil p řed podáním 
   žádosti,  aby  snížil nebo odvrátil nebezpe čí ekonomických a finan čních 
   problém ů,  které  pro  n ěj vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy 
   odeber nebo pla ť. 
 
   (3)  Žadatel  o  do časné pozastavení je povinen p ředložit Energetickému 



   regula čnímu  ú řadu písemnou žádost podle odstavce 2 nejpozd ěji 4 m ěsíce 
   p řed  požadovaným  termínem  uplatn ění  do časného  pozastavení. U každé 
   smlouvy  odeber  nebo pla ť může Energetický regula ční ú řad po posouzení 
   žádosti  rozhodnout  o  do časném  pozastavení pouze jednou. Vzniknou-li 
   však  nebo mohou-li vzniknout závažné ekonomické  nebo finan ční problémy 
   jiného  charakteru, jež mají p ůvod v téže smlouv ě odeber nebo pla ť, pro 
   kterou bylo do časné pozastavení již ud ěleno, m ůže Energetický regula ční 
   ú řad  rozhodnout  o  do časném pozastavení pro jednu smlouvu odeber nebo 
   pla ť i vícekrát. 
 
   (4)  Na  ud ělení  do časného  pozastavení není právní nárok. Energetický 
   regula ční ú řad p ři posuzování žádosti p řihlíží vždy k t ěmto kritériím: 
 
   a) souladu se státní energetickou koncepcí, 
 
   b)  závažnosti  hospodá řských  a  finan čních  obtíží,  kterým žadatel o 
   do časné pozastavení čelí, 
 
   c)  cíli  dosáhnout  konkuren čního  prost ředí  na trhu s plynem v České 
   republice,  skute čnému stavu hospodá řské sout ěže na tomto trhu a vlivu, 
   který  by  p řípadné rozhodnutí o do časném pozastavení m ělo na otevírání 
   trhu s plynem v České republice, 
 
   d) postavení žadatele o do časné pozastavení na plynárenském trhu, 
 
   e)  datu  podpisu  a podmínkám dot čené smlouvy odeber nebo pla ť, v četn ě 
   rozsahu, v n ěmž tato smlouva pamatuje na možné zm ěny na trhu s plynem v 
   České republice, 
 
   f) krok ům žadatele o do časné pozastavení vedoucím k odvrácení nebezpe čí 
   ekonomických  a  finan čních  problém ů,  vyplývajících ze smlouvy odeber 
   nebo pla ť, 
 
   g)  rozsahu,  v  n ěmž  v  dob ě  uzavírání smlouvy odeber nebo pla ť mohl 
   žadatel o do časné pozastavení p ředpokládat vznik závažných ekonomických 
   nebo finan čních problém ů z ní vyplývajících, 
 
   h)  stupni  technického  a  funk čního  propojení  dot čené soustavy nebo 
   podzemního  zásobníku plynu nebo t ěžebního plynovodu s ostatními částmi 
   plynárenské soustavy České republiky, 
 
   i)  stanovisk ům  ministerstva,  Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže a 
   provozovatel ů dot čených soustav, podzemních zásobník ů plynu a t ěžebních 
   plynovod ů,  kte ří  jsou  neopomenutelnými ú častníky správního řízení ve 
   v ěci do časného pozastavení. 
 
   (5) Rozhodnutí o ud ělení do časného pozastavení musí mít formu správního 
   rozhodnutí a musí obsahovat zejména: 
 
   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, je jí sídlo, identifika ční 
   číslo, bylo-li p řid ěleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické  
   osoby jméno a p říjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifika ční 
   číslo, pokud byla p řid ělena, nebo datum narození, a bydlišt ě, 
 
   b) dobu platnosti do časného pozastavení, 
 
   c) rozsah uplatn ění do časného pozastavení, 
 
   d) od ůvodn ění do časného pozastavení. 
 
   (6)  Rozhodnutí  o  ud ělení  do časného pozastavení oznamuje Energetický 



   regula ční ú řad ú častník ům řízení a Komisi. 
 
   (7)  Požádá-li  Komise do 8 týdn ů ode dne doru čení rozhodnutí o ud ělení 
   do časného  pozastavení o jeho zm ěnu nebo zrušení, Energetický regula ční 
   ú řad  takové  rozhodnutí  o  ud ělení  do časného  pozastavení zruší nebo 
   zm ění. P ři zrušení nebo zm ěně rozhodnutí dbá Energetický regula ční ú řad 
   na to, aby práva nabytá v dobré ví ře byla co nejmén ě dot čena. 
 
   § 62 
 
   Zákazník 
 
   (1) Zákazník má právo na 
 
   a)  p řipojení  svého  odb ěrného  plynového  za řízení  k  p řepravní nebo 
   distribu ční  soustav ě  p ři  dodržení  podmínek  p řipojení,  pokud  má k 
   p řipojení souhlas vlastníka dot čené nemovitosti, 
 
   b) volbu a bezplatnou zm ěnu dodavatele plynu, 
 
   c)  dopravu dohodnutého množství plynu, pokud je j má smluvn ě zajišt ěn a 
   pokud  má  na  tuto činnost uzav řenu smlouvu s provozovatelem p řepravní 
   soustavy  nebo  distribu ční  soustavy  a  pokud  to  technické podmínky 
   p řepravní nebo distribu ční soustavy umož ňují, 
 
   d) z řízení p římého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákon em, 
 
   e)  p řístup  do  p řepravní soustavy, distribu ční soustavy, k podzemnímu 
   zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zá konem. 
 
   (2) Zákazník je povinen 
 
   a)  uhradit  výrobci  plynu  nebo provozovateli přepravní soustavy nebo 
   provozovateli  distribu ční  soustavy  stanovený  podíl  na  oprávn ěných 
   nákladech na p řipojení, 
 
   b)  umožnit  instalaci  m ěřicího  za řízení provozovateli p řepravní nebo 
   distribu ční soustavy, ke které je p řipojen, 
 
   c)   zajistit  p řístup  k  m ěřicím  za řízením  provozovateli  p říslušné 
   soustavy, ke které je p řipojen, 
 
   d)  řídit  se  pokyny  technických  dispe čink ů  provozovatele p řepravní 
   soustavy nebo provozovatele distribu ční soustavy, 
 
   e)  p ředávat  operátorovi trhu m ěsí ční údaje o dodávce plynu, kterou si 
   zajiš ťuje v zahrani čí nebo u výrobce plynu, 
 
   f)  udržovat  odb ěrné  plynové za řízení v takovém stavu, aby se nestalo 
   p ří činou  ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v p řípad ě zjišt ění 
   závady tuto bez zbyte čného odkladu odstranit, 
 
   g)  p ři stavebních úpravách distribu ční soustavy nebo její části v četn ě 
   p řípojek  umožnit zm ěnu místa p řipojení, v četn ě zm ěny umíst ění hlavního 
   uzáv ěru  plynu  a m ěřicího za řízení na ve řejn ě p řístupná místa; náklady 
   na provedené zm ěny hradí provozovatel distribu ční soustavy, 
 
   h)  v  p řípad ě,  že  si  zajiš ťuje  dodávku  plynu  sám  a nejedná se o 
   domácnost,  poskytovat  provozovateli p řepravní soustavy, provozovateli 
   distribu ční  soustavy  nebo  provozovateli  podzemního  záso bníku plynu 
   informace  nezbytné  pro  zajišt ění  bezpe čného  a spolehlivého provozu 



   plynárenské soustavy, 
 
   i) uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle § 12a, a to 
   od okamžiku zahájení této dodávky. 
 
   (3) Zákazník, který si obstarává plyn sám, je po vinen 
 
   a)  dodržovat  rovnováhu  mezi množstvím plynu, které si do plynárenské 
   soustavy  dodává,  a  množstvím  plynu,  které  z  plynárenské soustavy 
   odebírá, 
 
   b)  p ředávat  operátorovi trhu nezbytné informace pro pln ění povinnosti 
   operátora trhu podle § 20a. 
 
   (4)  Vlastník  nemovitosti,  do  které je zákazn ík ům v této nemovitosti 
   dodáván plyn na základ ě smlouvy, je povinen 
 
   a) tuto dodávku zákazník ům umožnit, 
 
   b) udržovat spole čné odb ěrné plynové za řízení sloužící pro tuto dodávku 
   ve  stavu,  který  odpovídá  právním  p ředpis ům,  technickým  normám  a 
   technickým  pravidl ům  a umož ňuje bezpe čnou a spolehlivou dodávku plynu 
   tak,  aby se nestalo p ří činou ohrožení života, zdraví či majetku osob a 
   v p řípad ě zjišt ění závady tuto neprodlen ě odstranit, 
 
   c)   umožnit   provozovateli  distribu ční  soustavy  p řístup  k  tomuto 
   odb ěrnému za řízení a zajistit údržbu tohoto za řízení. 
 
   (5)  Spole čné  odb ěrné  plynové  za řízení  pro  dodávku  plynu  v jedné 
   nemovitosti je sou částí této nemovitosti. 
 
   § 63 
 
   zrušen 
 
   § 64 
 
   Technické plynárenské dispe činky 
 
   (1)   Bezpe čný  a  spolehlivý  provoz  plynárenské  soustavy  z ajiš ťují 
   dispe činky plynárenských podnikatel ů. 
 
   (2)   Dispe činky   plynárenských   podnikatel ů  jsou  povinny  vzájemn ě 
   spolupracovat a poskytovat nezbytné údaje pro di spe čerské řízení. 
 
   (3)  P ři  stavech nouze na celém území státu a činnostech bezprost ředně 
   zamezujících   jejich   vzniku  jsou  pokyny  di spe činku  provozovatele 
   p řepravní   soustavy   nad řazeny   pokyn ům   dispe čink ů   provozovatel ů 
   distribu čních soustav a provozovatel ů podzemních zásobník ů a dispe čink ů 
   výrobc ů   plynu.   Pokyny  dispe činku  provozovatele  místn ě  p říslušné 
   distribu ční  soustavy, ke které je p řipojeno více než 90 000 zákazník ů, 
   jsou  nad řazeny pokyn ům dispe činku provozovatel ů distribu čních soustav, 
   pokyn ům  dispe činku  provozovatel ů podzemních zásobník ů plynu a pokyn ům 
   dispe činku výrobc ů plynu na tuto soustavu p řipojených. 
 
   § 65 
 
   P římý plynovod 
 
   (1)  Zákazníkovi  je možné dodávat plyn p římo z p řepravní soustavy nebo 
   výrobny  plynu nebo z plynárenského za řízení mimo plynárenskou soustavu 



   České republiky, a to p římým plynovodem. 
 
   (2) Zákazník je oprávn ěn z řizovat p římé plynovody pouze tehdy, pokud mu 
   byl odmítnut p řístup k distribu ční soustav ě nebo p řepravní soustav ě. 
 
   (3) Provozovatel p římého plynovodu je povinen 
 
   a)   umožnit   provozovateli   p řepravní  soustavy  nebo  provozovateli 
   distribu ční  soustavy  instalovat  m ěřicí za řízení a uhradit náklady na 
   tuto instalaci, 
 
   b) řídit se pokyny p říslušných technických plynárenských dispe čink ů, 
 
   c)  zajistit  provoz,  údržbu  a  opravy  p římého plynovodu tak, aby se 
   nestal p ří činou ohrožení života, zdraví či majetku osob. 
 
   § 66 
 
   Plynovodní p řípojka 
 
   (1)  Plynovodní  p řípojka  musí  být z řízena a provozována v souladu se 
   smlouvou o p řipojení a s Pravidly provozu. 
 
   (2)  Náklady na z řízení plynovodní p řípojky hradí ten, v jehož prosp ěch 
   byla  z řízena.  Vlastníkem p řípojky je ten, kdo uhradil náklady na její 
   z řízení. 
 
   (3)  Vlastník  plynovodní  p řípojky  je  povinen  zajistit její provoz, 
   údržbu a opravy tak, aby se nestala p ří činou ohrožení života, zdraví či 
   majetku osob. 
 
   (4)  Provozovatel  p říslušné  distribu ční soustavy je povinen za úplatu 
   plynovodní  p řípojku  provozovat,  udržovat a opravovat, pokud je j o to 
   její vlastník písemn ě požádá. 
 
   § 67 
 
   Výstavba vybraných plynových za řízení 
 
   (1)  Výstavba  vybraných  plynových  za řízení je možná pouze na základ ě 
   státní  autorizace  (dále jen "autorizace"), o j ejímž ud ělení rozhoduje 
   ministerstvo.  Na  p řeložku  vybraného plynového za řízení nebo p ři jeho 
   stavební úprav ě, p ři které nedochází ke zm ěně technických parametr ů, se 
   autorizace nevyžaduje. 
 
   (2) Vybranými plynovými za řízeními jsou 
 
   a) p římé plynovody, 
 
   b) podzemní zásobníky plynu, 
 
   c)   plynovody   spojující   plynárenskou   sous tavu   se  zahrani čními 
   plynárenskými soustavami, 
 
   d) plynovody o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa,  
 
   e) zásobníky zkapaln ěného zemního plynu o obsahu v ětším než 10 m3. 
 
   (3)  Autorizace  je  nep řenosná na jinou právnickou či fyzickou osobu a 
   ud ěluje  se na dobu uvedenou v žádosti, maximáln ě však na 5 let ode dne 
   ud ělení  s  možností  jejího  prodloužení  na základ ě žádosti držitele. 



   Žádost  o  prodloužení  platnosti  autorizace  j e nutné podat nejmén ě 6 
   m ěsíc ů p řed skon čením její platnosti. 
 
   (4) Na ud ělení autorizace na výstavbu vybraných plynových za řízení není 
   právní  nárok. P ři ud ělování autorizace se posuzuje zejména efektivnost 
   a hospodárnost dostupných energetických zdroj ů.^11) 
 
   (5)  Ministerstvo je ve v ěcech ud ělování autorizace ú častníkem územního 
   řízení a dot čeným orgánem ve stavebním řízení podle zvláštního právního 
   p ředpisu.^7) 
 
   (6)  Písemná žádost o ud ělení autorizace, kterou p ředkládá ministerstvu 
   žadatel o ud ělení autorizace, musí obsahovat 
 
   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, je jí sídlo, identifika ční 
   číslo, bylo-li p řid ěleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické  
   osoby jméno a p říjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifika ční 
   číslo, pokud byla p řid ělena, nebo datum narození, a bydlišt ě, 
 
   b) požadovanou dobu platnosti autorizace, 
 
   c) požadovanou charakteristiku vybraného plynové ho za řízení, 
 
   d) p ředpokládané umíst ění vybraného plynového za řízení, 
 
   e)  stanovisko  Ministerstva  životního  prost ředí,  že vybrané plynové 
   za řízení odpovídá, pokud tak stanoví zvláštní právní p ředpis, p ředpis ům 
   na ochranu životního prost ředí,^8) 
 
   f)   stanovisko   p říslušného  provozovatele  p řepravní  soustavy  nebo 
   distribu ční  soustavy,  že  jsou  dohodnuty  podmínky  p řipojení k této 
   soustav ě, 
 
   g)  prokázání odmítnutí p řístupu do p řepravní soustavy nebo distribu ční 
   soustavy v p řípad ě výstavby p římého plynovodu, 
 
   h)  doklady  prokazující  finan ční  p ředpoklady  k  výstavb ě  vybraného 
   plynového za řízení. 
 
   (7)  Finan čními  p ředpoklady  je  schopnost  fyzické či právnické osoby 
   žádající  o  ud ělení  autorizace  zabezpe čit řádné zahájení a dokon čení 
   výstavby  vybraného  plynového za řízení a schopnost zabezpe čit pln ění z 
   toho plynoucích závazk ů. 
 
   (8)  Finan ční  p ředpoklady  se  prokazují  zejména obchodním majetke m a 
   objemem  dostupných  finan čních  prost ředk ů,  ú četní  záv ěrkou ov ěřenou 
   auditorem  v četn ě  její  p řílohy  v plném rozsahu v p řípad ě, že fyzická 
   nebo   právnická   osoba   v   p ředchozím   ú četním  období  vykonávala 
   podnikatelskou činnost. 
 
   (9)   Držitel   autorizace   je  povinen  bezodk ladn ě  písemn ě  oznámit 
   ministerstvu  veškeré  zm ěny  údaj ů  uvedených  v  rozhodnutí o ud ělení 
   autorizace či jiné závažné údaje vztahující se k autorizaci. 
 
   (10)   Rozhodnutí   o  ud ělení  autorizace  musí  mít  formu  správního 
   rozhodnutí a musí obsahovat zejména 
 
   a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, je jí sídlo, identifika ční 
   číslo, bylo-li p řid ěleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické  
   osoby jméno a p říjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifika ční 
   číslo, pokud byla p řid ělena, nebo datum narození, a bydlišt ě, 



 
   b) dobu platnosti autorizace, 
 
   c) dobu výstavby a p ředpokládaný termín zahájení provozu, 
 
   d) základní údaje o vybraném plynovém za řízení, 
 
   e) umíst ění vybraného plynového za řízení. 
 
   (11)  Ministerstvo  vede  evidenci  ud ělených  autorizací.  Pokud  bude 
   ud ělena  autorizace  na výstavbu vybraného plynového z ařízení žadateli, 
   který  žádal  o  do časné  vyjmutí,  je povinno ministerstvo oznámit své  
   rozhodnutí  v četn ě  pot řebných  informací  vztahujících  se  k  žádosti 
   Komisi.  Požádá-li  Komise  do  3  m ěsíc ů ode dne doru čení rozhodnutí o 
   ud ělení  autorizace  o jeho zrušení, ministerstvo tako véto rozhodnutí o 
   vydání  autorizace  zruší.  P ři  zrušení  dbá na to, aby práva nabytá v 
   dobré ví ře, byla co nejmén ě dot čena. 
 
   (12) Autorizace zaniká 
 
   a)  uplynutím  doby,  na  kterou byla ud ělena, pokud nedošlo na základ ě 
   žádosti držitele autorizace k jejímu prodloužení , 
 
   b)  u  fyzických  osob  smrtí  nebo  prohlášením   za  mrtvého  držitele 
   autorizace, 
 
   c) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledn ě majetku držitele autorizace nebo 
   byl  insolven ční  návrh  zamítnut proto, že majetek držitele auto rizace 
   neposta čuje k úhrad ě náklad ů insolven čního řízení, 
 
   d) zánikem právnické osoby, která je držitelem a utorizace, 
 
   e) na základ ě žádosti držitele autorizace o zrušení ud ělené autorizace, 
 
   f)  rozhodnutím  ministerstva  o odn ětí autorizace pro závažné nepln ění 
   podmínek  pro ud ělení této autorizace v četn ě vstupu držitele autorizace 
   do likvidace. 
 
   § 67a 
 
   Výjimky z povinností p řístupu pro nová plynová za řízení 
 
   (1)  V  p řípad ě  výstavby  části  p řepravní  soustavy, která má sloužit 
   výhradn ě   k  propojení  p řepravní  soustavy  se  zahrani ční  p řepravní 
   soustavou  nebo  propojení  zahrani čních p řepravních soustav mezi sebou 
   (dále  jen "propojovací plynovod"), výstavby pod zemního zásobníku plynu 
   nebo  v  p řípad ě podstatného zvýšení p řepravní nebo skladovací kapacity 
   již  provozovaného  propojovacího  plynovodu  ne bo podzemního zásobníku 
   plynu  m ůže  Energetický  regula ční  ú řad rozhodnout o do časném omezení 
   povinnosti  umožn ění p řipojení k takovému za řízení, umožn ění p řístupu k 
   soustav ě  za  regulované  ceny  nebo  omezení  povinnosti  přístupu  do 
   podzemního  zásobníku plynu za podmínek stanoven ých tímto zákonem (dále 
   jen "do časné omezení"). 
 
   (2) Žadatel o do časné omezení musí prokázat, že 
 
   a)  výstavba  propojovacího  plynovodu  nebo pod zemního zásobníku plynu 
   nebo  podstatné  zvýšení  jejich kapacit povede ke zlepšení hospodá řské 
   sout ěže  v  oblasti  plynárenství a k podstatnému zvýšen í bezpe čnosti a 
   spolehlivosti dodávek plynu, 
 



   b)  existuje  d ůvodná  obava, že by bez do časného omezení nemohlo být v 
   p řiměřeném časovém období dosaženo návratnosti investice, 
 
   c)  vlastníkem  propojovacího plynovodu nebo pod zemního zásobníku plynu 
   bude  fyzická  nebo  právnická osoba, která není  zárove ň provozovatelem 
   n ěkteré  z propojovaných soustav nebo provozovatelem soustavy, do které 
   má být podzemní zásobník plynu p řipojen, 
 
   d) užívání propojovacího plynovodu nebo podzemní ho zásobníku plynu bude 
   za úhradu, 
 
   e)  do časným  omezením  nedojde  k  ohrožení  nebo  omezen í hospodá řské 
   sout ěže  v  oblasti  plynárenství  nebo  řádnému  fungování  a  rozvoji 
   vnit řního  trhu  s  plynem  Evropských spole čenství, a rovn ěž nedojde k 
   ohrožení bezpe čnosti a spolehlivosti provozování soustavy nebo sou stav, 
   ke  kterým  má  být  propojovací  plynovod nebo podzemní zásobník plynu 
   p řipojen. 
 
   (3)  Energetický  regula ční ú řad rozhodne o do časném omezení na základ ě 
   posouzení  spln ění  p ředpoklad ů  podle  odstavce  2,  posouzení pot řeby 
   výstavby  propojovacího  plynovodu  nebo podzemn ího zásobníku plynu pro 
   rozvoj plynárenské soustavy, a v p řípad ě propojovacích plynovod ů rovn ěž 
   na  základ ě  výsledk ů  projednání  žádosti  o  do časné  omezení s v ěcně 
   p říslušnými orgány členských stát ů, k jejichž p řepravní soustav ě má být 
   propojovací  plynovod  p řipojen  nebo  jejichž  p řepravní  soustavy  má 
   propojovací   plynovod   propojit.  P řed  vydáním  rozhodnutí  projedná 
   Energetický  regula ční ú řad návrh rozhodnutí s Ministerstvem pr ůmyslu a 
   obchodu;  podmínkou pro vydání rozhodnutí, který m Energetický regula ční 
   ú řad   žádosti  o  do časné  omezení  vyhoví,  je  souhlasné  stanovisko 
   Ministerstva pr ůmyslu a obchodu. 
 
   (4) Na do časné omezení není právní nárok. 
 
   (5)  Energetický regula ční ú řad v rozhodnutí o do časném omezení stanoví 
   délku  do časného  omezení  a  v  p řípad ě propojovacího plynovodu rovn ěž 
   podmínky   p řístupu   k   propojovacímu  plynovodu.  Pokud  Ener getický 
   regula ční  ú řad  rozhodne  o  do časném  omezení,  je povinen neprodlen ě 
   p ředat  Komisi stejnopis rozhodnutí v četn ě shrnutí p řípadu. Rozhodne-li 
   Komise  ve  stanovené  lh ůt ě,  že  má být rozhodnutí o do časném omezení 
   zrušeno  nebo zm ěněno, Energetický regula ční ú řad provede nové řízení a 
   vydá nové rozhodnutí ve v ěci; p řitom je vázán právním názorem Komise. 
 
   § 68 
 
   Ochranná pásma 
 
   (1)  Plynárenská  za řízení  jsou  chrán ěna ochrannými pásmy k zajišt ění 
   jejich  bezpe čného  a  spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vznik á dnem 
   nabytí  právní moci územního rozhodnutí o umíst ění stavby nebo územního 
   souhlasu  s  umíst ěním  stavby,  pokud  není  podle  stavebního  zákon a 
   vyžadován  ani jeden z t ěchto doklad ů, potom dnem uvedení plynárenského 
   za řízení do provozu. 
 
   (2) Ochranným pásmem se pro ú čely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 
   v bezprost řední blízkosti plynárenského za řízení, který činí: 
 
   a)  u  nízkotlakých  a st ředotlakých plynovod ů a plynovodních p řípojek, 
   jimiž  se  rozvádí  plyn  v  zastav ěném území obce 1 m na ob ě strany od 
   p ůdorysu, 
 
   b)  u  ostatních plynovod ů a plynovodních p řípojek 4 m na ob ě strany od 



   p ůdorysu, 
 
   c) u technologických objekt ů 4 m od p ůdorysu. 
 
   (3)  V  ochranném  pásmu  je zakázáno provád ět činnosti, které by mohly 
   ohrozit plynárenská za řízení, jejich spolehlivost a bezpe čnost provozu. 
   P ři  provád ění  veškerých  činností  v  ochranném pásmu i mimo n ě nesmí 
   dojít k poškození plynárenského za řízení. 
 
   (4)  Pokud to technické a bezpe čnostní podmínky umož ňují a nedojde-li k 
   ohrožení  života,  zdraví,  bezpe čnosti  nebo  majetku osob, fyzická či 
   právnická osoba provozující p říslušnou plynárenskou soustavu nebo p římý 
   plynovod, t ěžební plynovod či plynovodní p řípojku 
 
   a)  stanoví  písemn ě  podmínky  pro realizaci ve řejn ě prosp ěšné stavby, 
   pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umíst ění v ochranném pásmu, 
 
   b)  ud ělí  písemný  souhlas  se  stavební činností, umís ťováním staveb, 
   neuvedených  v  písmenu  a),  zemními  pracemi,  z řizováním  skládek  a 
   usklad ňováním  materiálu  v  ochranném  pásmu;  souhlas  m usí obsahovat 
   podmínky, za kterých byl ud ělen. 
 
   (5)  V  lesních  pr ůsecích udržuje provozovatel p řepravní soustavy nebo 
   provozovatel  distribu ční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemk ů 
   o  ší řce  2  m  na  ob ě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé 
   dot čených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. 
 
   (6)  Vysazování  trvalých porost ů ko řenících do v ětší hloubky než 20 cm 
   nad  povrch plynovodu ve volném pruhu pozemk ů o ší řce 2 m na ob ě strany 
   od   osy   plynovodu  nebo  p řípojky  lze  pouze  na  základ ě  souhlasu 
   provozovatele   p řepravní   soustavy   nebo  provozovatele  distribu ční 
   soustavy nebo provozovatele p řípojky. 
 
   § 69 
 
   Bezpe čnostní pásma 
 
   (1)  Bezpe čnostní  pásma  jsou  ur čena  k zamezení nebo zmírn ění ú čink ů 
   p řípadných  havárií  plynových  za řízení  a  k  ochran ě života, zdraví, 
   bezpe čnosti  a  majetku  osob.  Bezpe čnostní  pásmo  vzniká dnem nabytí 
   právní  moci  územního  rozhodnutí  o umíst ění stavby, nebo dnem nabytí 
   právní  moci  územního  souhlasu  s  umíst ěním stavby, pokud není podle 
   stavebního  zákona  vyžadován  ani  jeden  z t ěchto doklad ů, potom dnem 
   uvedení plynového za řízení do provozu. 
 
   (2)  Bezpe čnostním  pásmem  se  pro ú čely tohoto zákona rozumí souvislý 
   prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve v odorovné vzdálenosti od 
   p ůdorysu plynového za řízení m ěřeno kolmo na jeho obrys. 
 
   (3)  Pokud to technické a bezpe čnostní podmínky umož ňují a nedojde-li k 
   ohrožení   života,   zdraví,   bezpe čnosti  nebo  zdraví  osob,  lze  v 
   bezpe čnostním pásmu 
 
   a)  realizovat  ve řejn ě  prosp ěšnou  stavbu,  pokud  stavebník  prokáže 
   nezbytnost  jejího  umíst ění  v  bezpe čnostním  pásmu,  jen  na základ ě 
   podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou os obou, která odpovídá za 
   provoz p říslušného plynového za řízení, 
 
   b)  umístit  stavbu,  neuvedenou  v  písmenu  a) ,  pouze  po p ředchozím 
   písemném  souhlasu  fyzické  nebo  právnické  os oby,  která odpovídá za 
   provoz p říslušného plynového za řízení. 



 
   (4) Rozsah bezpe čnostních pásem je uveden v p říloze tohoto zákona. 
 
   § 70 
 
   P řeložky plynárenských za řízení 
 
   (1)  P řeložkou plynárenských za řízení se pro ú čely tohoto zákona rozumí 
   díl čí  zm ěna  trasy plynovodu nebo p řípojky či p řemíst ění plynárenského 
   za řízení nebo n ěkterých jeho prvk ů. 
 
   (2) P řeložky zajiš ťuje vlastník plynárenského za řízení na náklady toho, 
   kdo  pot řebu  p řeložky  vyvolal,  pokud  se  smluvn ě  nedohodnou jinak. 
   Vlastník  plynárenského  za řízení je povinen seznámit toho, kdo pot řebu 
   p řeložky  vyvolal,  se  zp ůsobem  provedení  p řeložky a náklady na její 
   provedení. Náklady na provedení p řeložky mohou zahrnovat pouze nezbytn ě 
   nutné náklady. 
 
   (3) Vlastnictví plynárenského za řízení se po provedení p řeložky nem ění. 
 
   § 71 
 
   M ěření 
 
   (2)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribu čních 
   soustav jsou povinni vybavit všechny kone čné zákazníky, jejichž odb ěrné 
   plynové  za řízení  je  p řipojeno na jimi provozovanou soustavu, m ěřicím 
   za řízením. U oprávn ěných zákazník ů je zjiš ťován i časový pr ůběh měření. 
 
   (1) Odb ěr plynu je m ěřen měřicím za řízením. 
 
   (2)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribu čních 
   soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odb ěrné plynové 
   za řízení je p řipojeno na jimi provozovanou soustavu, m ěřicím za řízením. 
 
   (3)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribu čních 
   soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odb ěrné plynové 
   za řízení  je  p řipojeno  na  jimi provozovanou soustavu a jejichž o dběr 
   plynu  na  p říslušném  odb ěrném  míst ě byl v p ředcházejícím kalendá řním 
   roce vyšší než 15 mil. m3, pr ůběhovým měřením s dálkovým p řenosem dat. 
 
   (4)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  a  provozovatelé  distribu čních 
   soustav jsou povinni vybavit všechny zákazníky, jejichž odb ěrné plynové 
   za řízení  je  p řipojeno  na jimi provozovanou soustavu, a jejichž o dběr 
   plynu  na  p říslušném  odb ěrném  míst ě byl v p ředcházejícím kalendá řním 
   roce vyšší než 400 tis. m3, pr ůběhovým měřením. 
 
   (5) Zp ůsob m ěření a typ m ěřicího za řízení ur čuje provozovatel p řepravní 
   nebo distribu ční soustavy. 
 
   (6)  Výrobci plynu, zákazníci, provozovatelé pod zemních zásobník ů plynu 
   a  provozovatelé  distribu čních  soustav  jsou  povinni  na sv ůj náklad 
   upravit odb ěrné nebo p ředávací místo pro instalaci m ěřicího za řízení po 
   p ředchozím   projednání   s   provozovatelem  p řepravní  soustavy  nebo 
   provozovatelem distribu ční soustavy, ke které jsou p řipojeni. 
 
   (7)  Jakýkoliv  zásah  do  m ěřicího za řízení bez souhlasu provozovatele 
   p řepravní soustavy nebo provozovatele distribu ční soustavy, ke které je 
   m ěřicí za řízení p řipojeno, se zakazuje. 
 
   (8) Výrobci plynu, zákazníci a provozovatelé pod zemních zásobník ů plynu 



   jsou  povinni  umožnit provozovateli p řepravní soustavy a provozovateli 
   distribu ční  soustavy  kdykoliv  p řístup  k m ěřicímu za řízení za ú čelem 
   provedení   kontroly,  ode čtu,  údržby,  vým ěny  či  odebrání  m ěřicího 
   za řízení. 
 
   (9)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  nebo  provozovatel  distribu ční 
   soustavy  má  právo  jednotlivé  části m ěřicího za řízení zajistit proti 
   neoprávn ěné  manipulaci.  Zjistí-li zákazník porušení m ěřicího za řízení 
   nebo  jeho  zajišt ění,  je  povinen neprodlen ě to oznámit provozovateli 
   p řepravní soustavy nebo provozovateli distribu ční soustavy. 
 
   (10)  Provozovatel  p řepravní  soustavy  nebo  provozovatel distribu ční 
   soustavy   na   náklad  výrobce  plynu,  zákazní ka  nebo  provozovatele 
   podzemního  zásobníku  plynu  zajiš ťuje  instalaci  vlastního  m ěřicího 
   za řízení,  na  sv ůj  náklad  jej udržuje a pravideln ě ov ěřuje správnost 
   m ěření. 
 
   (11) Má-li výrobce plynu, zákazník či provozovatel podzemního zásobníku 
   plynu  pochybnosti  o  správnosti  údaj ů  m ěření  nebo zjistí závadu na 
   m ěřicím   za řízení,   má  právo  nechat  jej  p řezkoušet.  Provozovatel 
   p řepravní soustavy nebo provozovatel distribu ční soustavy je povinen na 
   základ ě  písemné  žádosti  výrobce  plynu,  zákazníka  či provozovatele 
   podzemního  zásobníku plynu do 15 dn ů od jejího doru čení vym ěnit m ěřicí 
   za řízení nebo zajistit ov ěření správnosti m ěření. 
 
   (12) Je-li na m ěřicím za řízení zjišt ěna závada, hradí náklady spojené s 
   jeho  p řezkoušením  a ov ěřením správnosti m ěření provozovatel p řepravní 
   soustavy   nebo   provozovatel  distribu ční  soustavy.  Není-li  závada 
   zjišt ěna,  hradí  tyto  náklady výrobce plynu, zákazník či provozovatel 
   podzemního zásobníku plynu. 
 
   (13)  Na  odb ěrném  plynovém  za řízení p řed měřicím za řízením nesmí být 
   provád ěny žádné zásahy bez p ředchozího písemného souhlasu provozovatele 
   p řepravní nebo distribu ční soustavy. 
 
   (14)  U  zákazník ů,  jejichž ro ční odb ěr plynu na jednom odb ěrném míst ě 
   nep řesáhne   400  tis.  m3,  je  časový  pr ůběh  m ěření,  pokud  nemají 
   instalováno pr ůběhové m ěření, nahrazen typovým diagramem dodávek. 
 
   § 72 
 
   Smlouvy mezi ú častníky trhu s plynem 
 
   (1) Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce  plynu nebo obchodník s 
   plynem  dodávat  ú častníkovi  trhu  s  plynem plyn vymezený množstvím a 
   časovým  pr ůběhem  a ú častník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za n ěj 
   cenu. Sou částí smlouvy o dodávce plynu musí být ujednání o od pov ědnosti 
   za odchylku. Smlouva o dodávce plynu se zákazník em musí dále obsahovat 
 
   a) vý čet odb ěrných míst, 
 
   b) zp ůsob úhrady plateb za dodávku plynu, 
 
   c)  délku  výpov ědní doby, ne delší než 3 m ěsíce, jedná-li se o smlouvu 
   na  dobu  neur čitou,  se  zákazníkem,  jehož ro ční odb ěr plynu v jednom 
   odb ěrném míst ě nep řesahuje 400 tis. m3, 
 
   d)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností  ze strany dodavatele nebo  v p řípad ě nesouhlasu s 
   navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 



   e) zp ůsoby vyrozum ění zákazníka o navrhované zm ěně smluvních podmínek, 
 
   f) dobu trvání smlouvy. 
 
   (2)  Smlouvou  o  sdružených službách dodávky pl ynu se zavazuje výrobce 
   plynu  nebo  obchodník  s plynem dodávat zákazní kovi plyn a zajistit na 
   vlastní jméno a na vlastní ú čet alespo ň jednu ze služeb p řepravy plynu, 
   distribuce  plynu nebo uskladn ění plynu a zákazník se zavazuje zaplatit 
   za  dodávku  plynu  cenu a za p řepravu plynu nebo distribuci plynu cenu 
   uplatn ěnou v souladu s cenovou regulací. Uzav řením smlouvy o sdružených 
   službách  dodávky plynu dochází k p řenesení odpov ědnosti za odchylku na 
   výrobce  plynu  nebo obchodníka s plynem. Smlouv a o sdružených službách 
   dodávek  plynu  musí  dále obsahovat obdobné pod statné náležitosti jako 
   smlouva o dodávce plynu se zákazníkem. 
 
   (3)  Smlouvou  o  p řipojení  se  zavazuje  výrobce  plynu, provozovatel  
   p řepravní  soustavy nebo distribu ční soustavy nebo podzemního zásobníku 
   plynu  p řipojit k jím provozovanému t ěžebnímu plynovodu, p řepravní nebo 
   distribu ční  soustav ě nebo podzemnímu zásobníku plynu za řízení žadatele 
   pro  výrobu,  distribuci  plynu,  podzemní  uskl adnění plynu nebo odb ěr 
   plynu  a  zajistit  požadovanou  kapacitu a žada tel se zavazuje uhradit 
   podíl  na  oprávn ěných nákladech na p řipojení. Smlouva o p řipojení musí 
   dále obsahovat technické podmínky p řipojení za řízení, typ m ěření a jeho 
   umíst ění a termín a místo p řipojení za řízení. 
 
   (4)  Smlouvou  o  doprav ě plynu t ěžebním plynovodem se zavazuje výrobce 
   plynu  dopravit  pro  jiného  výrobce  plynu,  o bchodníka s plynem nebo 
   zákazníka  sjednané  množství plynu a výrobce pl ynu, obchodník s plynem 
   nebo  zákazník  se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. Smlouva o doprav ě 
   plynu  t ěžebním  plynovodem  musí  dále  obsahovat dobu trvá ní smlouvy, 
   velikost kapacity, vý čet p ředávacích míst, zp ůsobu m ěření dopravovaného 
   plynu a zp ůsobu úhrady plateb za dopravu plynu. 
 
   (5)  Smlouvou  o  p řeprav ě  plynu  se  zavazuje  provozovatel p řepravní 
   soustavy  dopravit pro ú častníka trhu s plynem nebo zahrani ční fyzickou 
   nebo  právnickou  osobu sjednané množství plynu a tento ú častník trhu s 
   plynem  nebo  zahrani ční  fyzická  nebo  právnická  osoba  se  zavazuje 
   zaplatit  za  p řepravu plynu regulovanou cenu za p řepravu a související 
   služby  nebo  cenu  stanovenou  na  základ ě schváleného tržního zp ůsobu 
   stanovení  ceny za mezinárodní p řepravu plynu. Smlouva o p řeprav ě plynu 
   zákazník ům  na  území  České  republiky  musí dále obsahovat ujednání o 
   závaznosti  Řádu provozovatele p řepravní soustavy, dobu trvání smlouvy, 
   ur čení   vstupních  a  výstupních  bod ů  p řepravní  soustavy,  velikost 
   p řepravní  kapacity,  termín  zahájení  p řepravy  plynu a zp ůsob m ěření 
   plynu. Smlouva o p řeprav ě plynu se zákazníkem musí dále obsahovat 
 
   a) vý čet odb ěrných míst, 
 
   b) zp ůsob úhrady plateb za p řepravu plynu, 
 
   c)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností ze strany provozovatele p řepravní soustavy nebo v 
   p řípad ě nesouhlasu s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   d) zp ůsob vyrozum ění zákazníka o zm ěně smluvních podmínek. 
 
   (6)  Smlouvou  o  distribuci plynu se zavazuje p rovozovatel distribu ční 
   soustavy  zajistit  na  vlastní  jméno a na vlas tní ú čet p řepravu plynu 
   nebo  v p řípad ě provozovatele distribu ční soustavy nep řipojené p římo na 
   p řepravní  soustavu distribuci plynu z distribu ční soustavy p řipojené k 
   p řepravní  soustav ě,  rezervovat  distribu ční  kapacitu  a dopravit pro 



   ú častníka  trhu  s  plynem  sjednané  množství  plynu  a ú častník trhu s 
   plynem  se  zavazuje  zaplatit  cenu  uplatn ěnou  v  souladu  s cenovou 
   regulací  za  distribuci  plynu,  p řepravu  plynu a související služby. 
   Smlouva  o  distribuci  plynu musí obsahovat uje dnání o závaznosti Řádu 
   provozovatele   distribu ční   soustavy,  dobu  trvání  smlouvy,  termín 
   zahájení   distribuce   plynu,  velikost  rezerv ované  kapacity,  vý čet 
   p ředávacích  míst,  zp ůsob  m ěření  distribuce  plynu a jejího pr ůběhu. 
   Smlouva o distribuci plynu se zákazníkem musí dá le obsahovat 
 
   a) vý čet odb ěrných míst, 
 
   b) zp ůsob úhrady plateb za distribuci plynu, 
 
   c)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních  povinností ze strany provozovatele di stribu ční soustavy nebo 
   v p řípad ě nesouhlasu s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   d) zp ůsob vyrozum ění zákazníka o zm ěně smluvních podmínek. 
 
   (7)  Smlouvou  o usklad ňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního 
   zásobníku  plynu  uskladnit pro ú častníka trhu s plynem nebo zahrani ční 
   fyzickou či právnickou osobu dohodnuté množství plynu a ú častník trhu s 
   plynem  nebo zahrani ční fyzická či právnická osoba se zavazuje zaplatit 
   za  uskladn ění  dohodnutou  cenu.  Smlouva  o  usklad ňování  plynu musí 
   obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele podzemního zásobníku 
   plynu,  dob ě  trvání  smlouvy,  velikosti skladovací kapacity, provozní 
   objem,  denní  vtlá čecí  výkon  a t ěžební výkon. Smlouva o usklad ňování 
   plynu se zákazníkem musí dále obsahovat 
 
   a) zp ůsob úhrady plateb za uskladn ění plynu, 
 
   b)   oprávn ění  zákazníka  odstoupit  od  smlouvy  v  p řípad ě  nepln ění 
   smluvních povinností ze strany provozovatele pod zemního zásobníku plynu 
   nebo v p řípad ě nesouhlasu s navrhovanou zm ěnou smluvních podmínek, 
 
   c) zp ůsob vyrozum ění zákazníka o zm ěně smluvních podmínek. 
 
   (8)   Smlouvou   o   zú čtování   odchylek  se  operátor  trhu  zavazuje 
   vyhodnocovat,  zú čtovávat  a  vypo řádávat odchylky subjektu zú čtování a 
   subjekt  zú čtování  se  zavazuje  platit  cenu  uplatn ěnou  v souladu s 
   cenovou  regulací.  Uzav řením  smlouvy  o zú čtování odchylek se fyzická 
   nebo  právnická  osoba  stává  subjektem zú čtování. Smlouva o zú čtování 
   odchylek  musí  obsahovat  ujednání  o  závaznos ti  obchodních podmínek 
   operátora trhu a dobu trvání smlouvy. 
 
   (9)  Pokud  smlouva  uzav řená  podle  odstavc ů 1, 2 a 4 až 7 neobsahuje 
   n ěkterou  ze  stanovených náležitostí, považuje se za  platnou, pokud se 
   zákazník nedovolá její neplatnosti. 
 
   § 73 
 
   Stav nouze 
 
   (1)  Stavem  nouze  je  stav,  který  vznikl  v  plynárenské soustav ě v 
   d ůsledku 
 
   a) živelních událostí, 
 
   b)  opat ření  státních  orgán ů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu 
   nebo vále čného stavu^10), 
 



   c)   havárií   na   za řízeních   pro  výrobu,  p řepravu,  distribuci  a 
   usklad ňování plynu, 
 
   d) nevyrovnané bilance plynárenské soustavy nebo  její části, 
 
   e) teroristického činu, 
 
   f) je-li ohrožena fyzická bezpe čnost nebo ochrana osob, 
 
   a zp ůsobuje významný a náhlý nedostatek plynu nebo ohrož ení celistvosti 
   plynárenské soustavy, její bezpe čnosti a spolehlivosti provozu na celém 
   území státu, vymezeném území nebo jeho části. 
 
   (2)  P ředcházení  stavu nouze je soubor činností provád ěných v situaci, 
   kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze. 
 
   (3) Pro celé území státu provozovatel p řepravní soustavy 
 
   a)  vyhlašuje  p řesný  čas  vzniku či ukon čení stavu nouze v hromadných 
   sd ělovacích  prost ředcích  a  prost řednictvím  prost ředk ů dispe čerského 
   řízení  a  neprodlen ě  oznamuje ministerstvu, Energetickému regula čnímu 
   ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta 
   Prahy, 
 
   b)  oznamuje  p ředcházení  stavu  nouze,  a  to bez zbyte čného odkladu, 
   nejpozd ěji  však  do  1  hodiny po zahájení činností podle odstavce 2 a 
   neprodlen ě  oznamuje  ministerstvu,  Energetickému  regula čnímu  ú řadu, 
   Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta Prahy, 
 
   c) řídí činnosti p ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavu nouze. 
 
   (4) Pro vymezené území nebo jeho část provozovatel distribu ční soustavy 
 
   a)  vyhlašuje  p řesný  čas  vzniku či ukon čení stavu nouze v hromadných 
   sd ělovacích  prost ředcích  a  prost řednictvím  prost ředk ů dispe čerského 
   řízení  a  neprodlen ě  oznamuje ministerstvu, Energetickému regula čnímu 
   ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a Magistrátu hlavního m ěsta 
   Prahy, 
 
   b) oznamuje p ředcházení stavu nouze, nejpozd ěji do 1 hodiny po zahájení 
   činností   podle   odstavce   2  a  neprodlen ě  oznamuje  ministerstvu, 
   Energetickému regula čnímu ú řadu, Ministerstvu vnitra, krajským ú řadům a 
   Magistrátu hlavního m ěsta Prahy, 
 
   c) řídí činnosti p ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavu nouze. 
 
   (5)  P ři  stavu  nouze  a  p ři  p ředcházení  stavu  nouze  jsou všichni 
   ú častníci trhu s plynem povinni pod řídit se omezení spot řeby plynu nebo 
   zm ěně dodávky plynu. 
 
   (6)  P ři  stavu nouze a p ři p ředcházení stavu nouze je právo na náhradu 
   škody a ušlého zisku vylou čeno. 
 
   (7)  Dojde-li v d ůsledku stavu nouze k nevyrovnané bilanci, zejména p ři 
   rozsáhlých  haváriích  za řízení pro jeho výrobu, p řepravu, distribuci a 
   uskladn ění, jsou plynárenští podnikatelé, jejichž technické  podmínky to 
   umož ňují,  povinni podílet se na odstran ění havárií a obnovení dodávek, 
   a to bez ohledu na smlouvy uzav řené mezi ú častníky trhu s plynem. 
 
   (8)  Plynárenští  podnikatelé  jsou  povinni  be zprost ředně  po  vzniku 
   havárie či vyhlášení stavu nouze zahájit likvidaci následk ů v souladu s 



   havarijními plány. 
 
   (9)  Odstran ění  havárií a obnovení dodávek plynu v p řípad ě stavu nouze 
   vyhlášeném  pro  celé  území  státu  koordinuje  provozovatel p řepravní 
   soustavy  a  v  p řípad ě  vyhlášení  stavu  nouze  pro  část území státu 
   provozovatel distribu ční soustavy. 
 
   § 73a 
 
   Bezpe čnostní standard 
 
   (1)  Obchodník  s plynem nebo výrobce plynu dodá vající plyn zákazník ům, 
   jejichž  spot řeba plynu za posledních 12 m ěsíc ů byla nižší než 400 tis. 
   m3,  je  povinen  pro  tyto  zákazníky  zajistit   bezpe čnostní standard 
   požadované dodávky plynu. 
 
   (2) Bezpe čnostním standardem dodávky plynu se rozumí zajišt ění bezpe čné 
   a spolehlivé dodávky plynu pro následující situa ce: 
 
   a)  pro  částe čné  p řerušení dodávky plynu po dobu trvající 8 týdn ů a v 
   rozsahu  20  %  z  celkového  denního  objemu vš ech dovozních kontrakt ů 
   ur čených  pro  zajišt ění  dodávek  zákazník ům obchodníka na území České 
   republiky  nebo  pro  zajišt ění  spot řeby zákazníka, který si obstarává 
   plyn sám, v zimním období, 
 
   b)  pro  spot řebu plynu v 5 po sob ě následujících kalendá řních dnech, v 
   nichž pr ůměrná denní teplota z ůstane nižší než -14°C, 
 
   c)  pro  pokrytí poptávky po plynu vyvolané vývo jem venkovních teplot v 
   pr ůběhu  nejchladn ějšího  období  od  1.  října do 31. b řezna, které se 
   vyskytlo v posledních 20 letech p ředcházejících danému roku. 
 
   (3) Bezpe čnostní standard dodávky plynu se zajiš ťuje zejména: 
 
   a) využitím podzemních zásobník ů plynu, 
 
   b) diverzifikací zdroj ů dodávek plynu, 
 
   c) prost řednictvím dlouhodobých smluv na dodávky plynu, 
 
   d) prost řednictvím smluv, podle kterých lze p řerušit dodávku plynu, 
 
   e) využíváním alternativních paliv. 
 
   (4)  Obchodník  s  plynem  nebo  výrobce  plynu,  na kterého se vztahuje 
   povinnost  zajistit  bezpe čnostní standard dodávky plynu podle odstavce 
   1,  p ředkládá údaje o rozsahu bezpe čnostního standardu a o zp ůsobu jeho 
   zajišt ění vždy k prvému dni každého m ěsíce operátorovi trhu. 
 
   § 74 
 
   (1) Neoprávn ěným odb ěrem plynu je 
 
   a) odb ěr bez uzav řené smlouvy, jejímž p ředmětem je dodávka plynu, 
 
   b)  odb ěr p ři opakovaném nepln ění smluvených platebních povinností nebo 
   platebních   povinností,   vyplývajících   z  ná hrady  škody  zp ůsobené 
   neoprávn ěným  odb ěrem  plynu,  které  nejsou  spln ěny ani po p ředchozím 
   upozorn ění, 
 
   c) odb ěr bez m ěřicího za řízení, pokud odb ěr bez m ěřicího za řízení nebyl 



   smluvn ě sjednán, 
 
   d)  p řipojení  nebo odb ěr z té části za řízení, kterou prochází nem ěřený 
   plyn, 
 
   e) odb ěr m ěřený m ěřicím za řízením, 
 
   1.  které nezaznamenalo odb ěr nebo zaznamenalo odb ěr nesprávn ě ke škod ě 
   plynárenského   podnikatele   nebo  obchodníka  s  plynem,  v  d ůsledku 
   neoprávn ěného  zásahu do tohoto m ěřicího za řízení nebo do jeho sou části 
   či  p říslušenství nebo byly v m ěřicím za řízení provedeny takové zásahy, 
   které údaje o skute čné spot řebě zm ěnily, 
 
   2.   které   nebylo  p řipojeno  plynárenským  podnikatelem  nebo  jehož 
   p řipojení jím nebylo schváleno, 
 
   3.  na  kterém  bylo  porušeno zajišt ění proti neoprávn ěné manipulaci a 
   m ěřicí  za řízení vykazuje chybu spot řeby ve prosp ěch zákazníka nebo byl 
   prokázán zásah do m ěřicího za řízení, 
 
   f) odb ěr v p římé souvislosti s neoprávn ěným zásahem na p římém plynovodu 
   či  na  za řízení  distribu ční  soustavy,  za řízení  p řepravní soustavy, 
   za řízení  pro  výrobu  nebo  t ěžbu  plynu  či za řízení pro usklad ňování 
   plynu, 
 
   g)  odb ěr  plynu,  kdy  zákazník opakovan ě bez vážného d ůvodu neumožnil 
   p řístup  k  m ěřicímu za řízení nebo nem ěřeným částem odb ěrného plynového 
   za řízení,   p řestože  byl  k  umožn ění  p řístupu  za  ú čelem  provedení 
   kontroly,  ode čtu, údržby, vým ěny či odebrání m ěřicího za řízení alespo ň 
   15 dn ů p ředem písemn ě nebo jiným prokazatelným zp ůsobem vyzván. 
 
   (2) Neoprávn ěnou p řepravou plynu je 
 
   a)  p řeprava  bez  uzav řené  smlouvy na p řepravu plynu nebo v rozporu s 
   uzav řenou smlouvou na p řepravu plynu, 
 
   b) p řeprava p ři opakovaném nepln ění smluvených platebních povinností, 
 
   c)  p řeprava  plynu  uskute čňovaná  v rozporu s podmínkami obsaženými v 
   Řádu provozovatele p řepravní soustavy. 
 
   (3) Neoprávn ěnou distribucí plynu je 
 
   a) distribuce bez uzav řené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s 
   uzav řenou smlouvou na distribuci plynu, 
 
   b) distribuce p ři opakovaném nepln ění smluvených platebních povinností, 
 
   c)  distribuce  plynu uskute čňovaná v rozporu s podmínkami obsaženými v 
   Řádu provozovatele distribu ční soustavy, 
 
   d)  distribuce  plynu  bez  umožn ění  p řístupu  k  m ěřicímu  za řízení a 
   nem ěřeným  částem  odb ěrného  plynového  za řízení  za  ú čelem provedení 
   kontroly, ode čtu, údržby, vým ěny či odebrání m ěřicího za řízení. 
 
   (4) Neoprávn ěným uskladn ěním plynu je 
 
   a) uskladn ění bez uzav řené smlouvy na uskladn ění plynu nebo v rozporu s 
   uzav řenou smlouvou na uskladn ění plynu, 
 
   b) uskladn ění p ři opakovaném nepln ění smluvených platebních povinností. 



 
   (5)  Neoprávn ěný  odb ěr, neoprávn ěná p řeprava, neoprávn ěná distribuce a 
   neoprávn ěné uskladn ění plynu se zakazují. 
 
   § 75 
 
   zrušen 
 
   DÍL 3 
 
   Teplárenství 
 
   § 76 
 
   Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie 
 
   (1)  Držitel  licence na výrobu nebo rozvod tepe lné energie je povinen, 
   pokud mu odb ěratel poskytne nezbytné technické údaje, uzav řít smlouvu o 
   dodávce  tepelné  energie,  na  základ ě  které  zajistí dodávku tepelné 
   energie, každému, kdo 
 
   a)  o  to  požádá  a  dodávka  tepelné  energie  je  v souladu s územní 
   energetickou koncepcí^11), 
 
   b)  má  rozvodné  tepelné  za řízení  nebo  tepelnou  p řípojku a odb ěrné 
   tepelné   za řízení,   které   zajiš ťují   hospodárnost,   bezpe čnost  a 
   spolehlivou   dodávku   nebo   spot řebu   v  souladu  s  technickými  a 
   bezpe čnostními p ředpisy, 
 
   c)  spl ňuje  podmínky  týkající  se  místa, zp ůsobu a termínu p řipojení 
   stanovené držitelem licence. 
 
   (2)  Dodávat tepelnou energii jiné fyzické či právnické osob ě lze pouze 
   na   základ ě  smlouvy  o  dodávce  tepelné  energie  nebo  jako   pln ění 
   poskytované v rámci smlouvy jiné. 
 
   (3) Smlouva o dodávce tepelné energie musí být p ísemná a musí obsahovat 
   pro každé odb ěrné místo 
 
   a)  výkon,  množství,  časový  pr ůběh  odb ěru  tepelné  energie a místo 
   p ředání, 
 
   b) základní parametry dodávané a vracené teplono sné látky, kterými jsou 
   teplota a tlak, 
 
   c)  místo a zp ůsob m ěření a náhradní zp ůsob vyhodnocení dodávky tepelné 
   energie,  dojde-li  k  poruše  m ěřicího za řízení, a dohodu o p řístupu k 
   m ěřicím a ovládacím za řízením, 
 
   d)  cenu  tepelné  energie  stanovenou v míst ě měření, termíny a zp ůsob 
   platby za odebranou tepelnou energii v četn ě záloh, 
 
   e)  p ři  spole čném měření množství odebrané tepelné energie na p řípravu 
   teplé  vody pro více odb ěrných míst zp ůsob rozd ělení náklad ů za dodávku 
   tepelné   energie  na  jednotlivá  odb ěrná  místa  v četn ě  získávání  a 
   ov ěřování vstupních údaj ů pro toto rozd ělování, 
 
   f)  v  p řípad ě,  že  z odb ěrného místa jsou zásobovány tepelnou energií 
   nebo  teplou  vodou objekty nebo části objekt ů r ůzných vlastník ů, kte ří 
   uzavírají  smlouvu  o dodávce tepelné energie, z působ rozd ělení náklad ů 
   mezi n ě. 



 
   (4)  Dodavatel  má právo p řerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v 
   nezbytném rozsahu a na nezbytn ě nutnou dobu v t ěchto p řípadech: 
 
   a) p ři bezprost ředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a p ři likvidaci 
   t ěchto stav ů, 
 
   b)  p ři stavech nouze nebo činnostech bezprost ředně zamezujících jejich 
   vzniku, 
 
   c)  p ři  provád ění  plánovaných  stavebních  úprav, oprav, údržbový ch a 
   revizních  prací  a  p ři p řipojování nového odb ěrného místa, pokud jsou 
   oznámeny nejmén ě 15 dní p ředem, 
 
   d) p ři provád ění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin , 
 
   e)  p ři  havarijním  p řerušení či omezení nezbytných provozních dodávek 
   teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovan ých jinými dodavateli, 
 
   f) p ři nedodržení povinností odb ěratele podle § 77 odst. 4, 
 
   g)  p ři vzniku a odstra ňování havárií a poruch na za řízeních pro rozvod 
   a výrobu tepelné energie na dobu nezbytn ě nutnou, 
 
   h)  jestliže  odb ěratel  používá za řízení, která ohrožují život, zdraví 
   nebo  majetek  osob nebo ovliv ňují kvalitu dodávek v neprosp ěch dalších 
   odb ěratel ů, 
 
   i) p ři neoprávn ěném odb ěru. 
 
   (5) Držitel licence na rozvod má právo 
 
   a)  v  souladu se zvláštním právním p ředpisem^4d) z řizovat a provozovat 
   na cizích nemovitostech rozvodná tepelná za řízení, stav ět podp ěrné body 
   a p řetínat tyto nemovitosti potrubními trasami, 
 
   b)  vstupovat a vjížd ět na cizí nemovitosti v souvislosti se z řizováním 
   a provozem rozvodných za řízení, 
 
   c) odstra ňovat porosty ohrožující provoz rozvodných za řízení, pokud tak 
   neu činil  po p ředchozím upozorn ění a stanovení rozsahu vlastník dot čené 
   nemovitosti, 
 
   d)  vstupovat  a  vjížd ět  v souladu se zvláštními právními p ředpisy do 
   uzav řených  prostor  a  za řízení  sloužících k výkonu činností a služeb 
   orgán ů   Ministerstva   obrany,   Ministerstva   vnitra,   Ministerstva 
   spravedlnosti,  Bezpe čnostní informa ční služby a do obvodu dráhy, jakož 
   i  vstupovat na nemovitosti, kde jsou umíst ěna za řízení telekomunikací, 
   v rozsahu a zp ůsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti, 
 
   e)  vyžadovat  zabezpe čení  ochrany  rozvodných  tepelných za řízení p ři 
   provád ění   prací   ohrožujících  jejich  bezpe čný  provoz;  v  p řípad ě 
   poškození  žádat  náhradu  veškerých  náklad ů  spojených  s neprodleným 
   provedením oprav a uvedení do provozu, 
 
   f) na náhradu škody p ři nedodržení základních parametr ů dodávky tepelné 
   energie podle odstavce 3 písm. b), 
 
   g)  z řizovat a provozovat vlastní telekomunika ční sí ť k řízení, m ěření, 
   zabezpe čování  a  automatizaci  provozu  tepelných  sítí  a   k  p řenosu 
   informací pro činnost výpo četní techniky a informa čních systém ů. 



 
   (6)  Škoda  podle  odstavce  5  písm.  f)  musí být prokázána. Právo na 
   náhradu  škody  nevzniká  v  zákonem  vyjmenovan ých p řípadech p řerušení 
   výroby  či  distribuce  tepelné  energie  podle  odstavce  4  nebo škodu 
   prokazateln ě zavinil dodavatel tepelné energie. 
 
   (7)  Provozovatel rozvodného tepelného za řízení je povinen z řídit v ěcné 
   b řemeno  umož ňující  využití cizí nemovitosti nebo její části pro ú čely 
   uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvn ě s vlastníkem nemovitosti; v 
   p řípad ě,  že  vlastník  není  znám  nebo  není  ur čen nebo proto, že je 
   prokazateln ě  nedosažitelný  nebo ne činný nebo nedošlo k dohod ě s ním a 
   jsou-li  dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
   stavb ě  podle zvláštního právního p ředpisu^4e), p říslušný vyvlast ňovací 
   ú řad  rozhodne  na  návrh provozovatele rozvodného te pelného za řízení o 
   z řízení v ěcného b řemene umož ňujícího využití této nemovitosti nebo její 
   části. 
 
   (8)  Držitel  licence  na  rozvod tepelné energi e je povinen p ři výkonu 
   p ředcházejících  oprávn ění  co nejvíce šet řit práva vlastník ů dot čených 
   nemovitostí  a  vstup  na  jejich pozemky a nemo vitosti jim oznámit. Po 
   skon čení  prací  je  povinen  uvést  dot čené pozemky a nemovitosti nebo 
   jejich části do p ůvodního stavu, a není-li to možné s ohledem na pova hu 
   provedených  prací,  do  stavu  odpovídajícímu  předchozímu  ú čelu nebo 
   užívání dot čené nemovitosti. 
 
   (9)  Držitel  licence  na  výrobu  tepelné energ ie a držitel licence na 
   rozvod tepelné energie je povinen 
 
   a)  provád ět  činnosti spojené s ud ělenou licencí a vyžadující odbornou 
   zp ůsobilost  podle  zvláštních  právních p ředpis ů pouze kvalifikovanými 
   pracovníky, 
 
   b) z řizovat, provozovat a udržovat za řízení pro dodávky tepelné energie 
   tak,  aby  spl ňovala  požadavky  stanovené  pro  zajišt ění  bezpe čného, 
   hospodárného a spolehlivého provozu a ochrany ži votního prost ředí, 
 
   c)   poskytovat   na   vyžádání   pov ěřeným  pracovník ům  ministerstva, 
   Energetického  regula čního ú řadu a inspekce pravdivé informace nezbytné 
   pro  výkon  jejich práv a povinností a umožnit j im p řístup k za řízením, 
   která k výkonu licencované činnosti slouží, 
 
   d)  bilancovat  pro  každou  teplonosnou látku v ýrobu, náklady, ztráty, 
   vlastní spot řebu a dodávky odd ělen ě pro výrobu tepelné energie a rozvod 
   tepelné  energie  a  poskytovat  údaje  pro ú čely regulace podle tohoto 
   zákona a statistiky, 
 
   e)  stanovit  podmínky  p řipojení  k rozvodnému tepelnému za řízení nebo 
   zdroji tepelné energie, 
 
   f)  v  p řípadech  podle  odstavce  4  obnovit  dodávku  tepe lné energie 
   bezprost ředně  po  odstran ění p ří čin, které vedly k jejímu p řerušení či 
   omezení, 
 
   g)  vypracovat  havarijní  plán  pro p ředcházení a řešení stav ů nouze s 
   výjimkou  soustav  zásobování  tepelnou  energií   do  výkonu 10 MW do 6 
   m ěsíc ů po obdržení licence. 
 
   (10)  Vznikla-li  vlastníku  nebo  nájemci  nemo vitosti  nebo  za řízení 
   majetková  újma  v d ůsledku výkonu práv dodavatele nebo je-li omezen ve 
   výkonu  vlastnických  práv, vzniká mu právo na j ednorázovou náhradu.^5) 
   Právo  na  tuto  náhradu je nutno uplatnit u dod avatele, který zp ůsobil 



   majetkovou  újmu,  do  6  m ěsíc ů  ode  dne,  kdy se o tom vlastník nebo 
   nájemce dozv ěděl. 
 
   (11)  Rozvodné  tepelné za řízení nebo jeho část m ůže za p ředpokladu, že 
   neohrozí  jejich  spolehlivost nebo bezpe čnost provozu nebo že neohrozí 
   život,  zdraví či majetek osob, k řížit pozemní komunikace, dráhy, vodní 
   toky,  telekomunika ční  vedení,  veškeré  potrubní  systémy  a  ostatní  
   za řízení  nebo  s  nimi být v soub ěhu, a to zp ůsobem p řiměřeným ochran ě 
   životního prost ředí tak, aby byly co nejmén ě dot čeny zájmy zú častn ěných 
   vlastník ů.  Soub ěhem  je,  když  jedno za řízení zasahuje svým ochranným 
   pásmem  do  ochranného, p řípadn ě bezpe čnostního pásma druhého za řízení. 
   P ři  opravách poruch a p ři stavebních úpravách za řízení je provozovatel 
   rozvodného  tepelného  za řízení povinen respektovat vyjád ření ostatních 
   uživatel ů  trasy,  zejména  p ředepsaný technologický postup p ři zemních 
   pracích tak, aby byly co nejmén ě dot čeny zájmy zú častn ěných vlastník ů. 
 
   § 77 
 
   Odb ěratel tepelné energie 
 
   (1)  Odb ěratel  má  právo  na p řipojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému 
   tepelnému za řízení v p řípad ě, že 
 
   a) se nachází v míst ě výkonu licencované činnosti, 
 
   b) má z řízenou tepelnou p řípojku a odb ěrné tepelné za řízení v souladu s 
   technickými p ředpisy, 
 
   c)  spl ňuje  podmínky  týkající  se  výkonu, místa, zp ůsobu, základních 
   parametr ů teplonosné látky a termínu p řipojení stanovené dodavatelem, a 
 
   d)   dodávka   tepelné  energie  je  v  souladu  se  schválenou  územní 
   energetickou koncepcí.^11) 
 
   (2)  Odb ěratel  má  právo  na  náhradu  škody p ři nedodržení základních 
   parametr ů  dodávky  tepelné  energie podle § 76 odst. 3 písm . b). Škoda 
   musí  být  prokázána.  Právo na náhradu škody a ušlého zisku nevzniká v 
   zákonem  vyjmenovaných p řípadech p řerušení nebo omezení dodávky tepelné 
   energie podle § 76 odst. 4. 
 
   (3)  Odb ěratel  je  povinen  p ři  zm ěně  teplonosné  látky  nebo jejich 
   parametr ů  a  v zájmu snižování spot řeby energie upravit na sv ůj náklad 
   své  odb ěrné tepelné za řízení tak, aby odpovídalo uvedeným zm ěnám, nebo 
   v čas  vypov ědět  smlouvu  o  dodávce tepelné energie. Dále je odb ěratel 
   povinen  na  sv ůj náklad upravit odb ěrné tepelné za řízení pro instalaci 
   m ěřicího  za řízení  v souladu s technickými podmínkami výrobce m ěřicího 
   za řízení  po  p ředchozím projednání s dodavatelem tepelné energie. Jiné 
   úpravy  odb ěrných  tepelných  za řízení  zajiš ťuje  jejich  vlastník  na 
   náklady toho, kdo pot řebu zm ěn vyvolal, a to po p ředchozím projednání s 
   držitelem   licence.   Zm ěnu   parametr ů  vyžadující  úpravu  odb ěrného 
   tepelného  za řízení  je povinen držitel licence oznámit písemn ě nejmén ě 
   12 m ěsíc ů p ředem. 
 
   (4)  Odb ěratel m ůže provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je 
   propojen  s  rozvodným  za řízením,  jakož  i dodávat do tohoto za řízení 
   tepelnou energii, pouze po písemné dohod ě s držitelem licence na rozvod 
   tepelné energie. 
 
   (5)  Zm ěna  zp ůsobu  dodávky  nebo  zm ěna  zp ůsobu  vytáp ění  m ůže  být 
   provedena  pouze  na  základ ě  stavebního  řízení  se  souhlasem orgán ů 
   ochrany životního prost ředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. 



   Veškeré  vyvolané jednorázové náklady na provede ní t ěchto zm ěn a rovn ěž 
   takové  náklady  spojené  s  odpojením od rozvod ného tepelného za řízení 
   uhradí  ten,  kdo  zm ěnu nebo odpojení od rozvodného tepelného za řízení 
   požaduje. 
 
   (6)  Vlastníci  nemovitostí,  v  nichž  je  umís t ěno  rozvodné  tepelné 
   za řízení  nebo  jeho  část  nezbytná  pro  dodávku  t řetím osobám, jsou 
   povinni umíst ění a provozování tohoto za řízení nadále strp ět. 
 
   (7)  Na  odb ěrném tepelném za řízení nebo jeho částech, kterými prochází 
   nem ěřená dodávka tepelné energie, je zakázáno provád ět jakékoliv úpravy 
   bez  souhlasu  držitele  licence  na výrobu tepe lné energie nebo rozvod 
   tepelné energie. 
 
   § 78 
 
   M ěření 
 
   (1)  Povinností držitele licence na výrobu a drž itele licence na rozvod 
   je   dodávku  tepelné  energie  m ěřit,  vyhodnocovat  a  ú čtovat  podle 
   skute čných  parametr ů  teplonosné  látky  a  údaj ů  vlastního  m ěřicího 
   za řízení,  které  na  sv ůj  náklad  osadí, zapojí, udržuje a pravideln ě 
   ov ěřuje  správnost m ěření v souladu se zvláštním právním p ředpisem.^12) 
   Odb ěratel  má  právo  na ov ěření správnosti ode čtu nam ěřených hodnot. U 
   domovní  p ředávací stanice lze instalovat m ěření^12) tepelné energie na 
   vstupu nebo na výstupu z domovní p ředávací stanice. 
 
   (2)   Má-li  odb ěratel  pochybnosti  o  správnosti  údaj ů  m ěření  nebo 
   zjistí-li  závadu  na  m ěřicím  za řízení,  má  právo  požadovat  jejich 
   p řezkoušení. Držitel licence je povinen na základ ě odb ěratelovy písemné 
   žádosti  m ěřicí  za řízení do 30 dn ů p řezkoušet, a je-li vadné, vym ěnit. 
   Odb ěratel  je  povinen  poskytnout k vým ěně měřicího za řízení nezbytnou 
   sou činnost.  Je-li  na  m ěřicím za řízení zjišt ěna závada, hradí náklady 
   spojené  s  jeho p řezkoušením a vým ěnou držitel licence. Není-li závada 
   zjišt ěna, hradí tyto náklady odb ěratel. 
 
   (3)  Jakýkoli zásah do m ěřicího za řízení bez souhlasu jeho vlastníka se 
   zakazuje. 
 
   (4)  Dodavatel  má  právo  m ěřicí  za řízení  osadit  a  zajistit  proti 
   neoprávn ěné  manipulaci a provád ět pravidelné ode čty nam ěřených hodnot, 
   odb ěratel  je povinen to umožnit. Zjistí-li odb ěratel porušení m ěřicího 
   za řízení   nebo  jeho  zajišt ění,  je  povinen  to  neprodlen ě  oznámit 
   dodavateli. 
 
   (5) Hodnoty nam ěřené a zjišt ěné dodavatelem a ceny v míst ě měření tvo ří 
   náklady   na   tepelnou   energii,  které  se  r ozú čtují  mezi  kone čné 
   spot řebitele, jimiž jsou uživatelé byt ů a nebytových prostor ů. 
 
   (6)  P ři  dodávce  teplé  vody spole čně p řepravované pro více odb ěrných 
   míst  zajistí  držitel  licence do 1. zá ří 2011 v každém odb ěrném míst ě 
   dodávky  m ěření  dodaného  množství  teplé  vody  pro  ú čely  pom ěrného 
   rozd ělení  náklad ů  na  tepelnou  energii  na její p řípravu a rozvod na 
   jednotlivá odb ěrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k d ohodě 
   o  zp ůsobu  rozd ělení  náklad ů  na  jednotlivá odb ěrná místa mezi všemi 
   odb ěrateli  p řipojenými  na  p ředávací stanici a dodavatelem, povinnost 
   tohoto m ěření nevzniká. 
 
   (7)  P ři  spole čné p říprav ě teplé vody pro více odb ěratel ů nelze m ěření 
   instalované  odb ěrateli  použít pro stanovení množství dodávané tepe lné 
   energie. 



 
   (8)  Spole čné  odb ěrné  tepelné  za řízení pro dodávku tepelné energie v 
   jednom objektu je sou částí tohoto objektu. P ředávací stanice m ůže být i 
   ve  vlastnictví  dodavatele  tepla, pokud tak by lo s vlastníkem objektu 
   dohodnuto. 
 
   § 79 
 
   Tepelná p řípojka 
 
   (1)  Tepelná  p řípojka  je  za řízení,  které  vede teplonosnou látku ze 
   zdroje   nebo  rozvodného  tepelného  za řízení  k  odb ěrnému  tepelnému 
   za řízení pouze pro jednoho odb ěratele. 
 
   (2) Tepelná p řípojka za číná na zdroji tepelné energie nebo odbo čením od 
   rozvodného  tepelného  za řízení  a kon čí vstupem do odb ěrného tepelného 
   za řízení. 
 
   (3) Opravy a údržbu tepelné p řípojky zajiš ťuje její vlastník. 
 
   (4)  Dodavatel  je  povinen  za  úhradu  tepelno u  p řípojku provozovat, 
   udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník p ožádá. 
 
   (5)  Náklady  na  z řízení  p řípojky  hradí  ten,  v jehož prosp ěch byla 
   z řízena, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak. 
 
   § 80 
 
   Výkup tepelné energie 
 
   (1)  Držitel  licence  na  rozvod  tepelné  ener gie,  který  má  vhodné 
   technické podmínky, je povinen vykupovat 
 
   a) tepelnou energii 
 
   1. získanou z obnovitelných zdroj ů^4a) a z tepelných čerpadel, 
 
   2. získanou z druhotných energetických zdroj ů. 
 
   b) tepelnou energii z kombinované výroby elekt řiny a tepla. 
 
   (2) Povinnost výkupu tepelné energie nevzniká, 
 
   a) je-li pot řeba tepelné energie uspokojena podle odstavce 1, 
 
   b)  pokud  by  došlo  ke  zvýšení celkových nákl adů na po řízení tepelné 
   energie pro soubor stávajících odb ěratel ů, 
 
   c) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají  parametr ům v rozvodném 
   tepelném za řízení v míst ě p řipojení. 
 
   (3)  Vynaložené  náklady  spojené  s  p řipojením zdroje tepelné energie 
   podle odstavce 1 hradí vlastník tohoto zdroje. 
 
   § 81 
 
   zrušen 
 
   § 82 
 
   zrušen 



 
   § 83 
 
   zrušen 
 
   § 84 
 
   zrušen 
 
   § 85 
 
   zrušen 
 
   § 86 
 
   P řeložky rozvodných tepelných za řízení 
 
   (1) P řeložkou rozvodného tepelného za řízení se rozumí díl čí zm ěna trasy 
   vedení či p řemíst ění n ěkterého souboru nebo prvku tohoto za řízení. 
 
   (2) P řeložky rozvodných tepelných za řízení zajiš ťuje jejich vlastník na 
   náklady  toho,  kdo  pot řebu  p řeložky  vyvolal,  pokud  nedojde k jiné 
   dohod ě.  Vlastník  rozvodného  tepelného  za řízení  je povinen seznámit 
   toho,  kdo  pot řebu  p řeložky vyvolal, se zp ůsobem provedení p řeložky a 
   náklady   na  její  provedení.  Náklady  na  pro vedení  p řeložky  mohou 
   zahrnovat pouze nezbytn ě nutné náklady. 
 
   (3)  Vlastnictví rozvodného tepelného za řízení se po provedení p řeložky 
   nem ění. 
 
   § 87 
 
   Ochranná pásma 
 
   (1)  Ochranným  pásmem  se  rozumí  souvislý  pr ostor  v  bezprost řední 
   blízkosti  za řízení  pro  výrobu  či  rozvod  tepelné energie, ur čený k 
   zajišt ění   jeho   spolehlivého   provozu  a  ochran ě  života,  zdraví, 
   bezpe čnosti  a  majetku  osob. Ochranné pásmo vzniká dnem  nabytí právní 
   moci  územního  rozhodnutí  o  umíst ění stavby nebo územního souhlasu s 
   umíst ěním  stavby,  pokud  není  podle  stavebního zákona  vyžadován ani 
   jeden  z  t ěchto  doklad ů,  potom  dnem  uvedení za řízení pro výrobu či 
   rozvod tepelné energie do provozu. 
 
   (2)  Ochranné  pásmo  je  vymezeno  svislými  ro vinami vedenými po obou 
   stranách  za řízení  na  výrobu  či  rozvod tepelné energie ve vodorovné 
   vzdálenosti  m ěřené  kolmo  k  tomuto  za řízení  a  vodorovnou rovinou, 
   vedenou  pod za řízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve sv islé 
   vzdálenosti, m ěřené kolmo k tomuto za řízení a činí 2,5 m. 
 
   (3) U vým ěníkových stanic ur čených ke zm ěně parametr ů teplonosné látky, 
   které jsou umíst ěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymez eno 
   svislými  rovinami  vedenými  ve  vodorovné  vzd álenosti 2,5 m kolmo na 
   p ůdorys   t ěchto  stanic  a  vodorovnou  rovinou,  vedenou  pod   t ěmito 
   stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m. 
 
   (4)  V  ochranném  pásmu  za řízení,  která  slouží pro výrobu či rozvod 
   tepelné  energie,  i  mimo  n ě  je zakázáno provád ět činnosti, které by 
   mohly  ohrozit tato za řízení, jejich spolehlivost a bezpe čnost provozu. 
   Pro  realizaci  ve řejn ě  prosp ěšné  stavby, pokud se prokáže nezbytnost 
   jejího umíst ění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto z ařízení 
   podmínky.  Ostatní  stavební  činnosti, umis ťování staveb, zemní práce, 



   usklad ňování materiálu, z řizování skládek a vysazování trvalých porost ů 
   v  ochranných  pásmech  je  možno provád ět pouze po p ředchozím písemném 
   souhlasu  provozovatele tohoto za řízení. Podmínky pro realizaci ve řejn ě 
   prosp ěšné  stavby  nebo  souhlas,  který  musí  obsahovat   podmínky, za 
   kterých byl ud ělen, se p řipojují k návrhu regula čního plánu nebo návrhu 
   na  vydání  územního  rozhodnutí  nebo oznámení záměru v území o vydání 
   územního souhlasu; orgán, který je p říslušný k vydání regula čního plánu 
   nebo    územního    rozhodnutí   nebo   územního    souhlasu,   podmínky 
   nep řezkoumává. 
 
   (5)  Prochází-li za řízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné  
   pásmo  se  nevymezuje.  P ři provád ění stavebních činností musí vlastník 
   dot čené stavby dbát na zajišt ění bezpe čnosti tohoto za řízení. 
 
   (6)  Vlastníci  nemovitostí jsou povinni umožnit  provozovateli za řízení 
   p řístup  k pravidelné kontrole a provád ění nezbytných prací na za řízení 
   pro  rozvod  tepelné energie umíst ěném v jejich nemovitostech. Pokud to 
   technické a bezpe čnostní podmínky umož ňují a nedojde k ohrožení života, 
   zdraví  nebo  bezpe čnosti osob, je provozovatel za řízení p řed zahájením 
   prací  povinen  vlastníka  nebo  správce  nemovi tosti  o rozsahu a dob ě 
   trvání  prací  informovat a po ukon čení prací uvést dot čené prostory do 
   p ůvodního  stavu,  a  není-li  to s ohledem na povahu  provedených prací 
   možné,   do   stavu   odpovídajícímu  p ředchozímu  ú čelu  nebo  užívání 
   nemovitosti. 
 
   § 88 
 
   Stav nouze 
 
   (1)  Stavem  nouze  je  stav,  který vznikl v so ustav ě centralizovaného 
   zásobování teplem v d ůsledku 
 
   a) živelních událostí, 
 
   b)  opat ření  státních  orgán ů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu 
   nebo vále čného stavu^10), 
 
   c) havárií na za řízeních pro výrobu a rozvod tepelné energie, 
 
   d) smogové situace podle zvláštních p ředpis ů^10a), 
 
   e) teroristického činu, 
 
   f) nevyrovnané bilance v soustav ě centralizovaného zásobování teplem, 
 
   g) je-li ohrožena fyzická bezpe čnost nebo ochrana osob. 
 
   (2)  P ředcházení  stavu nouze je soubor činností provád ěných v situaci, 
   kdy existuje reálné riziko vzniku stavu nouze. 
 
   (3) P ři p ředcházení stavu nouze a p ři stavu nouze jsou všichni držitelé 
   licence,  odb ěratelé i kone ční spot řebitelé povinni se pod řídit omezení 
   spot řeby  tepelné  energie  bez  ohledu  na  uzav řené smlouvy. Držitelé 
   licencí  mohou  v  nezbytném  rozsahu  využívat  za řízení  odb ěratel ů a 
   kone čných spot řebitel ů. 
 
   (4)  Stav  nouze  a  jeho  ukon čení  pro  celé  území  státu  vyhlašuje 
   ministerstvo,  pro jeho část krajský ú řad nebo Magistrát hlavního m ěsta 
   Prahy   prost řednictvím   sd ělovacích  prost ředk ů  nebo  jiným  vhodným 
   zp ůsobem.  Orgán,  který  stav  nouze  vyhlásil,  je p ovinen neprodlen ě 
   informovat  Ministerstvo  vnitra  a  p říslušné hasi čské záchranné sbory 



   kraj ů o p ředpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie . 
 
   (5)  U  tepelných  sítí zásobovaných z více než 50% z jednoho zdroje je 
   držitel  licence  na  rozvod  tepelné energie po vinen p řezkoumat ú činky 
   výpadku  tohoto  zdroje  a podle výsledku z řídit vstupy do tepelné sít ě 
   pro p řipojení náhradních zdroj ů. 
 
   (6)  P ři  stavu nouze a p ři p ředcházení stavu nouze je právo na náhradu 
   škody a ušlého zisku vylou čeno. 
 
   § 89 
 
   Neoprávn ěný odb ěr tepelné energie 
 
   (1) Neoprávn ěným odb ěrem tepelné energie je 
 
   a)  odb ěr  bez  souhlasu  dodavatele  nebo  v rozporu s tím to zákonem a 
   zákonem upravujícím oblast hospoda ření energií^11), 
 
   b)  odb ěr  p ři opakovaném neplacení smluvených plateb v četn ě vyú čtování 
   za odebranou tepelnou energii, 
 
   c) odb ěr bez m ěřicího za řízení nebo odb ěr p řes m ěřicí za řízení, které v 
   d ůsledku  zásahu  odb ěratele odb ěr nezaznamenalo nebo zaznamenalo odb ěr 
   menší  než  skute čný  nebo  byly  v  m ěřicím  za řízení provedeny takové 
   zásahy, které údaje o skute čném odb ěru zm ěnily, 
 
   d) odb ěr m ěřicím za řízením p řemíst ěným bez souhlasu dodavatele, 
 
   e)  odb ěr  m ěřicím  za řízením,  na  n ěmž  bylo porušeno zajišt ění proti 
   neoprávn ěné manipulaci a nebyla spln ěna povinnost podle § 78 odst. 4, 
 
   f)  odb ěr  bez umožn ění p řístupu k m ěřicímu za řízení a nem ěřeným částem 
   odb ěrného  tepelného  za řízení  za  ú čelem  provedení kontroly, ode čtu, 
   údržby,  vým ěny či odpojení m ěřicího za řízení, p řestože byl odb ěratel k 
   umožn ění   p řístupu   alespo ň   15   dn ů   p ředem  písemn ě  nebo  jiným 
   prokazatelným zp ůsobem vyzván. 
 
   (2) Neoprávn ěný odb ěr tepelné energie se zakazuje. 
 
   HLAVA T ŘETÍ 
 
   SPRÁVNÍ DELIKTY 
 
   § 90 
 
   P řestupky 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku tím, že 
 
   a)  podniká  v  energetických  odv ětvích  na  území České republiky bez 
   licence, 
 
   b)  neposkytne  svá  energetická  za řízení  jinému  držiteli  licence v 
   rozporu s § 10 odst. 7, 
 
   c) nep ředá p říslušnému technickému dispe činku nezbytné údaje pot řebné k 
   dispe čerskému řízení v rozporu s § 26 odst. 5, 
 
   d) se ne řídí pokyny technických dispe čink ů provozovatel ů p řenosové nebo 
   distribu ční  soustavy  a  jejich  Pravidly provozování či nesplní další 



   úkony specifikované v § 28 odst. 2, 
 
   e)   provede  zásahy  na  odb ěrných  elektrických  za řízeních,  kterými 
   prochází  nem ěřená  elekt řina  bez  p ředchozího  souhlasu provozovatele 
   p řenosové nebo distribu ční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3, 
 
   f)  provozuje  vlastní  náhradní  zdroj  propoje ný  s  p řenosovou  nebo 
   distribu ční  soustavou bez dohody s p říslušným provozovatelem v rozporu 
   s § 28 odst. 4, 
 
   g) nesplní požadavky stanovené v § 28 odst. 5, §  46 odst. 4, § 62 odst. 
   4, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6, 
 
   h) nezajistí bezpe čný provoz elektrické, plynovodní či tepelné p řípojky 
   v rozporu s § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 nebo s § 79 odst. 4, 
 
   i)  provede v ochranných pásmech činnosti specifikované v § 46 odst. 8, 
   § 46 odst. 9, § 46 odst. 10, § 68 odst. 4 nebo v  § 87 odst. 4, 
 
   j) poruší povinnost stanovenou v § 46 odst. 12, 
 
   k)  neupraví  na  sv ůj  náklad  p ředávací nebo odb ěrné místo pro m ěřicí 
   za řízení v rozporu s § 49 odst. 2 nebo s § 71 odst. 6,  
 
   l)   neoznámí   provozovateli  p řenosové,  p řepravní  nebo  distribu ční 
   soustavy  zjišt ěné závady na m ěřicích za řízeních v rozporu s § 49 odst. 
   4 nebo s § 71 odst. 9, 
 
   m)  zasáhne  do m ěřicího za řízení bez souhlasu provozovatele p řenosové, 
   p řepravní  nebo  distribu ční  soustavy  v  rozporu s § 49 odst. 4, § 71 
   odst. 7 nebo s § 78 odst. 3, 
 
   n)   neumožní   provozovateli  p řenosové,  p řepravní  nebo  distribu ční 
   soustavy  p řístup k m ěřicímu za řízení v rozporu s § 49 odst. 6 nebo s § 
   71 odst. 8, 
 
   o)  se  nepod řídí omezení spot řeby elekt řiny, plynu či tepla nebo zm ěně 
   dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 n ebo s § 88 odst. 3, 
 
   p) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 62 odst. 2, 
 
   q)  neumožní provozovateli p řepravní nebo distribu ční soustavy udržovat 
   volný pruh pozemk ů v lesních pr ůsecích v rozporu s § 68 odst. 5, 
 
   r)  vysadí  trvalé  porosty  bez  souhlasu provo zovatele p řepravní nebo 
   distribu ční  soustavy,  anebo  provozovatele  p řípojky v rozporu s § 68 
   odst. 6, 
 
   s)  zasáhne  do odb ěrného plynového za řízení p řed měřicím za řízením bez 
   p ředchozího  písemného  souhlasu  provozovatele  dist ribu ční soustavy v 
   rozporu s § 71 odst. 13, 
 
   t)  neupraví  na  sv ůj  náklad  své  odb ěrné tepelné za řízení p ři zm ěně 
   teplonosné látky nebo je neupraví pro instalaci měřicího za řízení či je 
   upraví  bez  p ředchozího  projednání  s  dodavatelem  tepelné ener gie v 
   rozporu s § 77 odst. 3, 
 
   u) provozuje vlastní náhradní či jiný zdroj tepelné energie propojený s 
   rozvodným za řízením, jakož i dodává do tohoto za řízení tepelnou energii 
   bez  písemné  dohody  s  držitelem  licence na r ozvod tepelné energie v 
   rozporu s § 77 odst. 4, 



 
   v)  jako  vlastník  nemovitostí,  v  nichž je um íst ěno rozvodné tepelné 
   za řízení  nebo jeho část nezbytná pro dodávku t řetím osobám, umíst ění a 
   provozování tohoto za řízení nestrpí v rozporu s § 77 odst. 6, 
 
   w)  provede  úpravy  na  odb ěrném  tepelném za řízení nebo jeho částech, 
   kterými   prochází  nem ěřená  dodávka  tepelné  energie,  bez  souhlasu 
   držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné e nergie v rozporu s § 77 
   odst. 7, 
 
   x) nezajistí opravy a údržbu tepelné p řípojky v rozporu s § 79 odst. 3, 
   nebo 
 
   y)  provede  činnosti  v  ochranném pásmu za řízení pro výrobu či rozvod 
   tepelné  energie,  i  mimo  n ě,  které  by mohly ohrozit tato za řízení, 
   jejich spolehlivost a bezpe čnost provozu nebo ostatní stavební činnosti 
   bez  p ředchozího  písemného  souhlasu  provozovatele  toho to za řízení v 
   rozporu s § 87 odst. 4. 
 
   (2) Za p řestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000 K č. 
 
   § 91 
 
   Správní delikty držitele licence 
 
   (1)  Držitel  licence  se  dopustí  správního  d eliktu  tím,  že poruší 
   n ěkterou  z  povinností  držitele licence podle § 9, podle § 11 odst. 1 
   nebo podle § 20. 
 
   (2)  Držitel  licence  na výrobu elekt řiny se dopustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 23 odst. 2, 
 
   b) poruší povinnost vyplývající z § 32 odst. 5 p ísm. b), 
 
   c)  zasáhne  do  m ěřicího za řízení bez souhlasu provozovatele p řenosové 
   nebo distribu ční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, nebo 
 
   d)  neoprávn ěně dodává elekt řinu do elektriza ční soustavy v rozporu s § 
   52 odst. 3. 
 
   (3)  Držitel  licence  na p řenos elekt řiny se dopustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a) neobnoví dodávku elekt řiny bezprost ředně po odstran ění p ří čin, které 
   vedly k jejímu omezení nebo p řerušení, v rozporu s § 24 odst. 6, 
 
   b) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 24 odst. 10, 
 
   c) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 26, 
 
   d) nezajistí na sv ůj náklad instalaci vlastního m ěřicího za řízení, jeho 
   udržování  a  pravidelné  ov ěřování  správnosti m ěření v rozporu s § 49 
   odst. 7, 
 
   e)  nevym ění m ěřicí za řízení nebo nezajistí ov ěření správnosti m ěření v 
   rozporu s § 49 odst. 8, 
 
   f) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 24 odst. 3, nebo 
 



   g)  nesplní  n ěkterou  z  povinností provozovatele p řenosové soustavy v 
   rozporu  s  na řízením o podmínkách pro p řístup k sítím pro p řeshrani ční 
   vým ěny elektrické energie. 
 
   (4)  Držitel  licence  na  distribuci  elekt řiny  se  dopustí správního 
   deliktu tím, že 
 
   a)   nezajistí  distribuci  elekt řiny  nad  rámec  licence  na  základ ě 
   rozhodnutí Energetického regula čního ú řadu v rozporu s § 12 odst. 3, 
 
   b) nep ředá dodavateli poslední instance identifika ční údaje v rozporu s 
   § 12a odst. 5, 
 
   c) neobnoví dodávku elekt řiny bezprost ředně po odstran ění p ří čin, které 
   vedly k jejímu omezení nebo p řerušení, v rozporu s § 25 odst. 7, 
 
   d) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 25 odst. 11 a 12,  
 
   e)  nehradí výrobc ům elekt řiny p řísp ěvky k cen ě elekt řiny z kombinované 
   výroby  elekt řiny  a  tepla,  anebo vyrobené z druhotných energet ických 
   zdroj ů v rozporu s § 25 odst. 13, 
 
   f) nedodrží n ěkteré z kritérií uvedených v § 25a odst. 2, 
 
   g) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho d održování v rozporu s § 
   25a odst. 3 a 4, 
 
   h)  jako  nájemce  nep řevezme  pronajatý podnik nebo jeho část do svého 
   ú četnictví nebo nesd ělí nájemci informace o hodnot ě pronajatého majetku 
   v rozporu s § 25a odst. 8, 
 
   i) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 26, 
 
   j) nezajistí na sv ůj náklad instalaci vlastního m ěřicího za řízení, jeho 
   udržování  a  pravidelné  ov ěřování  správnosti m ěření v rozporu s § 49 
   odst. 7, 
 
   k)  nevym ění m ěřicí za řízení nebo nezajistí ov ěření správnosti m ěření v 
   rozporu s § 49 odst. 8, nebo 
 
   l) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 25 odst. 4. 
 
   (5) Držitel licence na obchod s elekt řinou se dopustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a)  jako  dodavatel  poslední instance nedodává elekt řinu za podmínek v 
   rozporu s § 12a, 
 
   b) p řekro čí n ěkterou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo 
 
   c)  ukon čí nebo p řeruší dodávku elekt řiny v p řípadech, kdy se nejedná o 
   neoprávn ěný odb ěr elekt řiny. 
 
   (6)  Držitel  licence na výrobu plynu se dopustí  správního deliktu tím, 
   že 
 
   a) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 57, 
 
   b) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 64 odst. 2, 
 
   c) neplní n ěkterou z povinností uvedených v § 73 odst. 7 a 8, 



 
   d)  nezajistí  bezpe čnostní  standard  dodávky  plynu v rozporu s § 73a 
   odst. 1, nebo 
 
   e) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 57 odst. 1. 
 
   (7) Držitel licence na p řepravu plynu se dopustí správního deliktu tím, 
   že 
 
   a) nesplní n ěkterou z povinností uvedených v § 58, 
 
   b) nedodrží n ěkteré z kritérií uvedených v § 58a odst. 2, 
 
   c) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho d održování v rozporu s § 
   58a odst. 3, 
 
   d)  jako  nájemce  nep řevezme  pronajatý podnik nebo jeho část do svého 
   ú četnictví nebo nesd ělí nájemci informace o hodnot ě pronajatého majetku 
   v rozporu s § 58a odst. 7, 
 
   e) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 64, 
 
   f) nesplní n ěkterou z povinností uvedených v § 71, 
 
   g) nesplní n ěkterou z povinností uvedených v § 73, 
 
   h) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 58 odst. 1, nebo 
 
   i) nesplní n ěkterou z povinností provozovatele p řepravní soustavy podle 
   na řízení o podmínkách p řístupu k plynárenským p řepravním soustavám. 
 
   (8)  Držitel  licence  na distribuci plynu se do pustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a)  nezajistí  distribuci plynu nad rámec licenc e na základ ě rozhodnutí 
   Energetického regula čního ú řadu v rozporu s § 12 odst. 3, 
 
   b) nep ředá dodavateli poslední instance identifika ční údaje v souladu s 
   § 12a odst. 5, 
 
   c)  neobnoví distribuci plynu bezprost ředně po odstran ění p ří čin, které 
   vedly  k jejímu omezení nebo p řerušení a v dané lh ůt ě, v rozporu s § 59 
   odst. 6, 
 
   d) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 59 odst. 8, 
 
   e) nedodrží n ěkteré z kritérií uvedených v § 59a, 
 
   f) nevydá program nebo nezajistí kontrolu jeho d održování v rozporu s § 
   59a odst. 3 a 4, 
 
   g)  jako  nájemce  nep řevezme  pronajatý podnik nebo jeho část do svého 
   ú četnictví nebo nesd ělí nájemci informace o hodnot ě pronajatého majetku 
   v rozporu s § 59a odst. 8, 
 
   h) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 64, 
 
   i) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 71, 
 
   j) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 73, nebo 
 



   k) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 59 odst. 1. 
 
   (9)  Držitel licence na usklad ňování plynu se dopustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 60, 
 
   b) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 64, 
 
   c) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 73, nebo 
 
   d) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 60 odst. 1. 
 
   (10)  Držitel  licence  na obchod s plynem se do pustí správního deliktu 
   tím, že 
 
   a) jako dodavatel poslední instance nedodává ply n za podmínek uvedených 
   v § 12a, 
 
   b) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 61 odst. 2, 
 
   c)  nezajistí  bezpe čnostní  standard  dodávky  plynu v rozporu s § 73a 
   odst. 1, nebo 
 
   d)  ukon čí  nebo  p řeruší  dodávku  plynu v p řípadech, kdy se nejedná o 
   neoprávn ěný odb ěr plynu. 
 
   (11)  Držitel  licence na výrobu tepelné energie  nebo na rozvod tepelné 
   energie se dopustí správního deliktu tím, že 
 
   a)   neposkytne   dodávky  nad  rámec  licence  na  základ ě  rozhodnutí 
   Energetického regula čního ú řadu v rozporu s § 12 odst. 2, 
 
   b) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 76, 
 
   c) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 78, nebo 
 
   d) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 76, 
 
   e) poruší povinnost uvedenou v § 80 odst. 1. 
 
   (12) Dodavatel tepelné energie se dopustí správn ího deliktu tím, že 
 
   a) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 76 odst. 2, nebo 
 
   b) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 76 odst. 4. 
 
   (13) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až  10 se ukládá pokuta až 
   do  výše  50  000  000 K č. Za správní delikt uvedený v odstavci 11 nebo 
   odstavci 12 se ukládá pokuta až do výše 15 000 0 00 K č. 
 
   § 91a 
 
   Správní delikty právnických osob nebo podnikajíc ích fyzických osob 
 
   (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická oso ba se dopustí správního 
   deliktu tím, že 
 
   a)  podniká  v  energetických  odv ětvích  na  území České republiky bez 
   licence, 
 



   b)  neposkytne  svá  energetická  za řízení  jinému  držiteli  licence v 
   rozporu s § 10 odst. 7, 
 
   c) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 20 odst. 5, 
 
   d) poruší povinnost uvedenou v § 26 odst. 5, 
 
   e) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 28 odst. 2, 
 
   f)  poruší  n ěkterou  z  povinností  uvedených v § 28 odst. 4 a 5 , § 46 
   odst. 4, § 62 odst. 4, § 68 odst. 7, § 77 odst. 6 nebo v § 87 odst. 6, 
 
   g)  ovlivní  kvalitu  elekt řiny v neprosp ěch ostatních ú častník ů trhu s 
   elekt řinou nebo nesplní n ěkterou z povinností uvedených v § 43, 
 
   h)  poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 45 odst. 5, § 66 odst. 3 
   nebo v § 79 odst. 3, 
 
   i) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 46 odst. 14, 
 
   j)  se  nepod řídí omezení spot řeby elekt řiny, plynu či tepla nebo zm ěně 
   dodávek v rozporu s § 54 odst. 5, § 73 odst. 5 n ebo s § 88 odst. 3, 
 
   k) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 62 odst. 2, 
 
   l) poruší n ěkterou z povinností uvedených v § 77 odst. 3 nebo 4 , 
 
   m)   provede  zásahy  na  odb ěrných  elektrických  za řízeních,  kterými 
   prochází  nem ěřená  elekt řina,  bez  p ředchozího souhlasu provozovatele 
   p řenosové nebo distribu ční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3, 
 
   n) poruší n ěkteré ze zákaz ů uvedených v § 46, § 68 a v § 87, 
 
   o)  zasáhne  do m ěřicího za řízení bez souhlasu provozovatele p řenosové, 
   p řepravní  nebo  distribu ční  soustavy  nebo vlastníka v rozporu s § 49 
   odst. 4, § 71 odst. 7 nebo s § 78 odst. 3, 
 
   p)  zasáhne  do odb ěrného plynového za řízení p řed měřicím za řízením bez 
   p ředchozího  písemného  souhlasu  provozovatele  dist ribu ční soustavy v 
   rozporu s § 71 odst. 13, 
 
   q)  provede  úpravy  na  odb ěrném  tepelném za řízení nebo jeho částech, 
   kterými   prochází  nem ěřená  dodávka  tepelné  energie,  bez  souhlasu 
   držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné e nergie v rozporu s § 77 
   odst. 7, nebo 
 
   r) p řekro čí n ěkteré z oprávn ění uvedených v § 28 odst. 1, 
 
   s)  jako  provozovatel  p římého  plynovodu poruší n ěkterou z povinností 
   uvedených v § 65 odst. 3. 
 
   (2) Za správní delikt právnické osoby nebo podni kající fyzické osoby se 
   ukládá pokuta až do výše 15 000 000 K č. 
 
   HLAVA ČTVRTÁ 
 
   STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE 
 
   § 92 
 
   (1)  Státní energetická inspekce je organiza ční složkou státu se sídlem 



   v Praze. 
 
   (2) Státní energetická inspekce je pod řízena ministerstvu a člení se na 
   úst řední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla územn ích inspektorát ů 
   a  jejich  územní  p ůsobnost jsou dána sídlem krajských ú řadů a územním 
   obvodem   kraje   a  Magistrátu  hlavního  m ěsta  Prahy^12a).  Úst řední 
   inspektorát i územní inspektoráty jsou správními  ú řady. 
 
   (3)   Státní  energetická  inspekce  je  ú četní  jednotkou.  Pro  ú čely 
   hospoda ření  s  majetkem státu v četn ě prost ředk ů státního rozpo čtu mají 
   územní  inspektoráty  postavení vnit řních organiza čních jednotek Státní 
   energetické inspekce. 
 
   (4)  V čele úst ředního inspektorátu je úst řední ředitel; jeho jmenování 
   a odvolání se řídí služebním zákonem^12b). V čele územního inspektorátu 
   je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává úst řední ředitel. 
 
   P ůsobnost 
 
   § 93 
 
   (1)  Státní  energetická  inspekce  kontroluje  na  návrh ministerstva, 
   Energetického regula čního ú řadu nebo z vlastního podn ětu dodržování 
 
   a) tohoto zákona, 
 
   b) zákona o hospoda ření energií,^11) 
 
   c)  zákona o cenách^4) v rozsahu podle zákona o působnosti orgán ů České 
   republiky v oblasti cen,^13) 
 
   d)  na řízení  o  podmínkách pro p řístup k sítím pro p řeshrani ční vým ěny 
   elektrické  energie^2a) a na řízení o podmínkách p řístupu k plynárenským 
   p řepravním soustavám^2b), 
 
   e) zákona o podpo ře výroby elekt řiny z obnovitelných zdroj ů energie a o 
   zm ěně   n ěkterých  zákon ů  (zákon  o  podpo ře  využívání  obnovitelných 
   zdroj ů). 
 
   (2)  Státní  energetická  inspekce na základ ě vlastního zjišt ění ukládá 
   pokuty za porušení právních p ředpis ů podle odstavce 1. 
 
   (3)  P ři  výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zvláštním 
   právním p ředpisem.^14) 
 
   § 94 
 
   (1) Státní energetická inspekce je oprávn ěna 
 
   a)  vyžadovat  písemný návrh opat ření a termín ů k odstran ění zjišt ěných 
   nedostatk ů  a  ve  stanovené  lh ůt ě  podání  písemné  zprávy  o  jejich 
   odstran ění, 
 
   b)  rozhodovat  o  povinnosti  provést  opat ření  navržená energetickým 
   auditem a o lh ůtách, 
 
   c)   kontrolovat,  zda  p říjemci  dotací  v  rámci  Národního  programu 
   hospodárného  využívání  energie  a  využívání  jejích  obnovitelných a 
   druhotných  zdroj ů uvád ějí v žádostech a vyhodnoceních úplné a pravdivé 
   údaje, 
 



   d) kontrolovat shodu energetického spot řebi če, 
 
   e) rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocn ěný zástupce stáhl z trhu 
   nevyhovující energetické spot řebi če, 
 
   f) vyžádat si od dot čených stran veškeré informace pot řebné k posouzení 
   shody energetických spot řebi čů, 
 
   g)   odebírat   na   náklad   kontrolovaných  su bjekt ů  vzorky  výrobk ů 
   energetických spot řebi čů a provád ět u nich kontroly shody, 
 
   h)  ov ěřovat  úspory  energie plynoucí z energetických služ eb a dalších 
   opat ření   ke   zvýšení   energetické   ú činnosti   v četn ě  stávajících 
   vnitrostátních opat ření ke zvýšení energetické ú činnosti, 
 
   i)  p ředávat  ú častník ům  trhu  informace  o  mechanismech  na  zvýšení 
   energetické ú činnosti a o jejich finan čních a správních rámcích, 
 
   j) vyžadovat informace pot řebné k výkonu její činnosti. 
 
   (2)  Státní energetická inspekce, jako dot čený správní orgán, uplat ňuje 
   stanovisko  k územnímu plánu a regula čnímu plánu a závazná stanoviska v 
   územním řízení a stavebním řízení^4d). 
 
   (3)  Státní  energetická  inspekce shromaž ďuje a vyhodnocuje p řipomínky 
   spot řebitel ů  a  jiných  dot čených  stran  týkající  se  shody  výrobk ů 
   energetických spot řebi čů. 
 
   (4)  Pokud  Státní  energetická  inspekce  zahaj uje  kontrolu  na návrh 
   ministerstva  nebo  Energetického  regula čního  ú řadu,  je  povinna  je 
   seznámit s výsledky šet ření. 
 
   (5)  Rozhodnutí  vydává územní inspektorát. O od volání proti rozhodnutí 
   územního inspektorátu rozhoduje úst řední inspektorát. 
 
   § 95 
 
   Ukládání pokut 
 
   (1)  P ři  stanovení  výše  pokuty  se  p řihlédne  k závažnosti porušení 
   povinnosti,  zejména  ke  zp ůsobu  jejího porušení a jeho následk ům a k 
   okolnostem, za nichž k porušení došlo. 
 
   (2)  Právnická osoba za správní delikt neodpovíd á, jestliže prokáže, že 
   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení 
   povinnosti zabránila. 
 
   (3) Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspekt orát Státní energetické 
   inspekce.  O odvolání proti uložení pokuty územn ím inspektorátem Státní 
   energetické  inspekce rozhoduje úst řední inspektorát Státní energetické 
   inspekce. 
 
   (4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se 
   územní  inspektorát  o porušení povinnosti dozv ěděl, nejpozd ěji však do 
   dvou let ode dne, kdy k porušení povinnosti došl o. Pokutu nelze uložit, 
   uplynuly-li od porušení t ři roky. 
 
   (5)  Pokuty  jsou  p říjmem  státního  rozpo čtu  a správu jejich placení 
   vykonává Státní energetická inspekce. 
 
   (6)  Na  odpov ědnost  za  jednání,  k n ěmuž došlo p ři podnikání fyzické 



   osoby  nebo  v  p římé  souvislosti s ním, se vztahují ustanovení toho to 
   zákona o odpov ědnosti a postihu právnické osoby. 
 
   HLAVA PÁTÁ 
 
   SPOLE ČNÁ, P ŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
   Spole čná ustanovení 
 
   § 96 
 
   (1)  Energetický  regula ční  ú řad  je  p říslušný  k rozhodování spor ů o 
   právech  či  povinnostech  vyplývajících  z  právního vztahu podle § 17 
   odst.  5  písm. b) tehdy, pokud sou časn ě s podáním návrhu na rozhodnutí 
   ve  sporu  nebo  ve  lh ůt ě do 15 dn ů ode dne doru čení oznámení o podání 
   návrhu  rozhodovat  ve  sporu vyjád ří odp ůrce s pravomocí Energetického 
   regula čního  ú řadu  souhlas. Řízení je zahájeno dnem, v n ěmž je souhlas 
   odp ůrce  s  pravomocí  Energetického  regula čního  ú řadu doru čen tomuto 
   ú řadu.  V  opa čném  p řípad ě  Energetický regula ční ú řad návrh usnesením 
   odloží. 
 
   (2)  Pravomocné  rozhodnutí  Energetického  regu la čního ú řadu nahrazuje 
   projev v ůle ú častník ů sporu. 
 
   (3)  Smlouvy  upravené  tímto zákonem se v ostat ním řídí právní úpravou 
   závazk ů  a úpravou smluvních typ ů jim nejbližších podle ob čanského nebo 
   obchodního  zákoníku,  pokud z tohoto zákona neb o povahy v ěci nevyplývá 
   n ěco jiného. 
 
   (4) Dodavatel paliva, energie a surovin, které j sou nezbytné pro pln ění 
   povinnosti   nad  rámec  licence,  je  povinen  v  rozsahu  požadovaném 
   dodavatelem  nad  rámec  licence pokra čovat v pln ění smluv uzav řených s 
   držitelem   licence  i  v ůči  dodavateli  nad  rámec  licence  po  dobu 
   vykonatelnosti rozhodnutí o uložení povinnosti n ad rámec licence, pokud 
   dodavatel  nad  rámec  licence  plní  závazky vz niklé z t ěchto smluv od 
   právní moci rozhodnutí o uložení povinnosti nad rámec licence. 
 
   § 97 
 
   zrušen 
 
   § 97a 
 
   Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu 
 
   (1)   Řízení  o  schválení  Pravidel  provozování  p řenosové  soustavy, 
   Pravidel provozování distribu ční soustavy, Řádu provozovatele p řepravní 
   soustavy,  Řádu  provozovatele distribu ční soustavy, Řádu provozovatele 
   podzemního  zásobníku  plynu,  obchodních  podmí nek operátora trhu nebo 
   jiných  obdobných  podmínek  či postup ů, jejichž schválení Energetickým 
   regula čním  ú řadem  ukládá  právní  p ředpis, nebo jejich zm ěn (dále jen 
   " řád")  se zahajuje na žádost držitele licence. Řízení o stanovení řádu 
   se zahajuje z moci ú řední. 
 
   (2)  Ú častníkem  řízení  je  držitel  licence,  jehož  řád je p ředmětem 
   řízení. 
 
   (3) Dostane-li se schválený řád vlivem zm ěny právní úpravy do rozporu s 
   právním  p ředpisem, je držitel licence povinen p ředložit do 3 m ěsíc ů od 
   nabytí  ú činnosti  takového právního p ředpisu Energetickému regula čnímu 
   ú řadu  ke  schválení  návrh  nového  řádu  nebo zm ěnu schváleného řádu, 



   kterým se rozpor s právním p ředpisem odstraní. 
 
   (4)  Nep ředloží-li  držitel  licence Energetickému regula čnímu ú řadu ke 
   schválení  návrh  řádu  ve  lh ůt ě stanovené tímto zákonem nebo ve lh ůt ě 
   podle  odstavce  3, Energetický regula ční ú řad vyzve držitele licence k 
   jeho  p ředložení  a  stanoví p řiměřenou lh ůtu. Po marném uplynutí lh ůty 
   stanovené ve výzv ě Energetický regula ční ú řad zahájí řízení o stanovení 
   řádu.  Zahájení  řízení z moci ú řední brání zahájení řízení v téže v ěci 
   na žádost držitele licence. 
 
   (5)  Pokud  zvláštní  právní  p ředpis  ukládá  projednání návrhu řádu s 
   dot čenými  osobami,  musí  držitel  licence  projednání  a jeho výsledky 
   doložit  sou časn ě  s  návrhem  řádu  na  jeho  schválení. Pokud držitel 
   licence nedoloží projednání návrhu řádu a jeho výsledky ani po zahájení 
   řízení  ve  lh ůt ě  stanovené  Energetickým regula čním ú řadem, postupuje 
   Energetický regula ční ú řad podle odstavce 6. 
 
   (6)  Energetický  regula ční ú řad po zahájení řízení zve řejní návrh řádu 
   zp ůsobem  umož ňujícím  dálkový  p řístup,  a to nejmén ě na 10 pracovních 
   dn ů,  není-li  právním  p ředpisem  stanovena  jiná  lh ůta.  Oznámení  o 
   zve řejn ění  vyv ěsí  Energetický  regula ční ú řad na ú řední desce spolu s 
   uvedením,  o  jaký  návrh se jedná, kde je možné  se s ním seznámit a do 
   kdy  je  možné  uplatnit  p řipomínky. To neplatí v p řípad ě, kdy držitel 
   licence  projednal návrh řádu s dot čenými osobami podle odstavce 5 v ěty 
   první. 
 
   (7)  Každý,  jehož oprávn ěné zájmy mohou být schválením nebo stanovením 
   řádu  p římo  dot čeny,  m ůže  u Energetického regula čního ú řadu uplatnit 
   p řipomínky  s  jejich  od ůvodn ěním.  P řipomínkami, které se návrhu řádu 
   netýkají,  p řipomínkami,  které  uplatní  osoba,  jejíž oprávn ěné zájmy 
   nemohou  být  schválením  řádu  p římo  dot čeny,  nebo  p řipomínkami bez 
   od ůvodn ění  nebo  uplatn ěnými  po  lh ůt ě  se Energetický regula ční ú řad 
   nezabývá. Výsledky vypo řádání p řipomínek zve řejní Energetický regula ční 
   ú řad  p řed  vydáním  rozhodnutí  zp ůsobem  umož ňujícím dálkový p řístup. 
   Energetický  regula ční  ú řad  m ůže  návrh řádu upravit s p řihlédnutím k 
   vyhodnocení  p řipomínek.  Pokud  by  takovou  úpravou došlo k pods tatné 
   zm ěně  návrhu  řádu,  m ůže  Energetický  regula ční  ú řad  rozhodnout  o 
   opakovaném zve řejn ění návrhu řádu podle odstavce 6. 
 
   (8)  Na  postup  Energetického  regula čního  ú řadu  podle  odstavce 6 a 
   uplat ňování   p řipomínek  a  jejich  vypo řádání  podle  odstavce  7  se 
   nevztahují obecné p ředpisy o správním řízení. Po dobu zve řejn ění návrhu 
   řádu  zp ůsobem  umož ňujícím  dálkový  p řístup  neb ěží  lh ůta pro vydání 
   rozhodnutí.  V řízení o schválení návrhu řádu se § 45 odst. 4 správního 
   řádu nepoužije. 
 
   (9)  Energetický  regula ční  ú řad  návrh  řádu,  pop řípad ě  návrh  řádu 
   upravený  podle  odstavce  7  schválí,  není-li  v  rozporu  s  právním 
   p ředpisem  a  pokud  schválením  návrhu  řádu nedojde k založení zna čné 
   nerovnováhy  v  právech a povinnostech ú častník ů trhu, jinak návrh řádu 
   zamítne.  V  p řípad ě,  kdy návrh řádu nebyl zcela nebo z části schválen, 
   m ůže  Energetický  regula ční  ú řad stanovit řád nebo jeho část v řízení 
   zahájeném z moci ú řední. 
 
   (10)  V  řízení  o  stanovení řádu postupuje Energetický regula ční ú řad 
   tak,  aby  stanovením  řádu  nedošlo  k  založení  zna čné nerovnováhy v 
   právech a povinnostech ú častník ů trhu. Stanovený řád je držitel licence 
   povinen bez zbyte čného odkladu zve řejnit. 
 
   § 98 
 



   P řechodná ustanovení 
 
   (1)  Fyzické  či  právnické  osoby,  které  podnikají  v  energeti ckých 
   odv ětvích  podle  dosavadních  p ředpis ů,  musí  do jednoho roku ode dne 
   ú činnosti  tohoto  zákona  požádat  o  ud ělení  licence,  jinak  jejich 
   oprávn ění k podnikání zaniká. 
 
   (2)  Ochranná  pásma stanovená v elektroenergeti ce a teplárenství podle 
   dosavadních  právních  p ředpis ů  se  nem ění  po nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona.  Výjimky  z  ustanovení  o  ochranných  pásmech  ud ělené  podle 
   dosavadních  právních  p ředpis ů  z ůstávají zachovány i po dni ú činnosti 
   tohoto zákona. 
 
   (3)  Bezpe čnostní  pásma plynových za řízení stanovená podle dosavadních 
   právních  p ředpis ů  a  p ředchozí  písemné souhlasy se z řízením stavby v 
   t ěchto  pásmech  z ůstávají  zachovány  i po dni nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona. 
 
   (4)  Oprávn ění  k  cizím  nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, 
   která vznikla p řed ú činností tohoto zákona, z ůstávají nedot čena. 
 
   (5)  Pokud  fyzické  či  právnické  osoby  provád ějící  nákup, prodej a 
   skladování  uhlovodíkových  plyn ů  v  tlakových nádobách, v četn ě jejich 
   dopravy,  nepožádají  o vydání živnostenského op rávn ění na tuto činnost 
   do  jednoho  roku  ode  dne  nabytí  ú činnosti  tohoto  zákona,  jejich 
   oprávn ění k podnikání zaniká. 
 
   (6) zrušen 
 
   (7) zrušen 
 
   (8) zrušen 
 
   (9)  P ři zm ěně nap ětí elekt řiny, p ři zm ěně tlaku nebo druhu plynu a p ři 
   zm ěně  teplonosné látky nebo jejích parametr ů zahájené p řed dnem nabytí 
   ú činností   tohoto  zákona  se  postupuje  podle  dos avadních  právních 
   p ředpis ů. 
 
   (10)  O  autorizaci na výstavbu musí požádat kaž dá fyzická či právnická 
   osoba, která požádá o územní rozhodnutí na novou  výstavbu po dni nabytí 
   ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (11) Výkon kontroly 
 
   a)   podle   §   93  v  objektech  a  za řízeních  Ministerstva  vnitra, 
   Ministerstva  spravedlnosti  a  Bezpe čnostní  informa ční služby provádí 
   Státní   energetická   inspekce  zp ůsobem  dohodnutým  ministerstvem  s 
   p říslušnými   ministerstvy   a   v   souladu   se  zv láštními  právními 
   p ředpisy,^18) 
 
   b) podle § 93 odst. 1 písm. a) týkající se ustan ovení § 46, 68, 69 a 87 
   a  §  93 odst. 1 písm. b) ve vojenských objektec h, vojenských útvarech, 
   vojenských  za řízeních, vojenských záchranných útvarech a u právni ckých 
   osob z řízených nebo založených Ministerstvem obrany provád í energetická 
   inspekce   Ministerstva  obrany  zp ůsobem  dohodnutým  ministerstvem  a 
   Ministerstvem obrany v souladu se zvláštními prá vními p ředpisy.^18) 
 
   (12)  Inspekce podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o 
   výkonu  státní  správy v energetických odv ětvích a o Státní energetické 
   inspekci,  ve  zn ění  zákona  č.  83/1998  Sb.,  je Státní energetickou 
   inspekcí podle tohoto zákona. 



 
   (13)  Řízení  o  uložení  pokuty zahájená p řed nabytím ú činnosti tohoto 
   zákona se dokon čí podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
   (14)  Provozovatel, respektive výrobce, zajistí promítnutí existujícího 
   v ěcného  b řemene  podle  § 24 odst. 4, § 25 odst. 5, § 57 odst . 2, § 58 
   odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst.  7 u energetických sítí 
   a  za řízení  daných  do provozu p řed nabytím ú činnosti tohoto zákona do 
   katastru  nemovitostí  do konce roku 2017. Podro bnosti stanoví zvláštní 
   právní p ředpis^19). 
 
   § 98a 
 
   Zmoc ňovací ustanovení 
 
   (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
 
   a)  druhy  m ěřicích  za řízení,  umíst ění  m ěřicích za řízení a zp ůsoby a 
   podmínky  jejich  instalace,  zp ůsoby  vyhodnocování a termíny a rozsah 
   p ředávání  údaj ů operátorovi trhu pot řebných pro pln ění jeho povinností 
   a  ur čení  množství  odebrané  elekt řiny  nebo  plynu  v p řípad ě závady 
   m ěřicího  za řízení  a  zp ůsob  stanovení náhrady škody p ři neoprávn ěném 
   odb ěru,  dodávce,  p řenosu nebo distribuci elekt řiny a p ři neoprávn ěném 
   odb ěru, dodávce, usklad ňování, p řeprav ě nebo distribuci plynu, 
 
   b)   zp ůsoby  dispe čerského  řízení,  pravidla  spolupráce  technických 
   dispe čink ů,  termíny a rozsah údaj ů p ředávaných provozovateli p řenosové 
   soustavy,  p řepravní soustavy, provozovateli podzemního zásobník u plynu 
   nebo   provozovateli   distribu ční  soustavy  pro  dispe čerské  řízení, 
   p řípravu  provozu  p řenosové  nebo  p řepravní soustavy nebo distribu ční 
   soustavy  a pro provoz a rozvoj elektriza ční nebo plynárenské soustavy, 
   vyhodnocování  provozu  elektriza ční  a  plynárenské  soustavy a zp ůsob 
   využívání za řízení pro poskytování podp ůrných služeb, 
 
   c)  zp ůsoby  tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování 
   kapacit  a  výkon ů  v  plynárenské  soustav ě  a  termíny a rozsah údaj ů 
   p ředávaných ú častníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu b ilancí 
   a sledování kapacit a výkon ů v plynárenské soustav ě, 
 
   d) zp ůsoby ur čení elekt řiny z vysokoú činné kombinované výroby elekt řiny 
   a  tepla a elekt řiny z druhotných energetických zdroj ů, zp ůsoby výpo čtu 
   ú činnosti  pro  za řízení  s  daným  ro čním pom ěrem vyrobené elekt řiny a 
   užite čného  tepla, referen ční hodnoty energie v palivu, zp ůsoby výpo čtu 
   množství   paliva   pot řebného   k   výrob ě  elekt řiny  z  vysokoú činné 
   kombinované  výroby  elekt řiny  a  tepla,  termíny a rozsah p ředávaných 
   údaj ů  z  m ěření pro ur čení elekt řiny z vysokoú činné kombinované výroby 
   elekt řiny  a  tepla  a  elekt řiny  z  druhotných energetických zdroj ů a 
   náležitosti žádosti o vydání osv ědčení o p ůvodu elekt řiny z kombinované 
   výroby  elekt řiny  a  tepla nebo druhotných energetických zdroj ů v četn ě 
   vzor ů žádostí, 
 
   e)   náležitosti  žádosti  o  ud ělení,  zm ěnu,  prodloužení  a  zrušení 
   autorizace  na  výstavbu  vybraných  plynových  zařízení  v četn ě  vzor ů 
   žádostí a podmínky pro posuzování t ěchto žádostí, 
 
   f) opat ření a postupy vykonávané p ři p ředcházení stavu nouze, p ři stavu 
   nouze a p ři odstra ňování následk ů stavu nouze, zp ůsob vyhlašování stavu 
   nouze  a  oznamování  p ředcházení  stavu  nouze a postupy p ři omezování 
   spot řeby  elekt řiny,  plynu  a  tepla  v četn ě regula čního, vypínacího a 
   frekven čního  plánu,  bezpe čnostní  standard požadované dodávky plynu a 
   obsahové náležitosti havarijních plán ů, 



 
   g)  zp ůsob  a  postup  registrace technických pravidel v p lynárenství u 
   Hospodá řské  komory  České  republiky,  h)  zp ůsob rozd ělení náklad ů za 
   dodávku  tepelné  energie  p ři  spole čném  m ěření  odebíraného množství 
   tepelné  energie  na  p řípravu  teplé  vody  pro  více odb ěrných míst v 
   p řípadech, kdy nedojde k dohod ě o zp ůsobu rozd ělení náklad ů. 
 
   (2) Energetický regula ční ú řad stanoví vyhláškou 
 
   a)  zp ůsoby  prokazování finan čních a technických p ředpoklad ů a odborné 
   zp ůsobilosti  pro  jednotlivé  druhy licencí, zp ůsoby ur čení vymezeného 
   území  a  provozovny,  prokázání  vlastnického  nebo  užívacího práva k 
   užívání  energetického  za řízení,  náležitosti  prohlášení  odpov ědného 
   zástupce, a vzory žádostí k ud ělení, zm ěně a zrušení licence, 
 
   b)   obsahové  náležitosti  Pravidel  provozován í  p řenosové  soustavy, 
   Pravidel provozování distribu ční soustavy, Řádu provozovatele p řepravní 
   soustavy,  Řádu  provozovatele distribu ční soustavy, Řádu provozovatele 
   podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek  operátora trhu, 
 
   c)   požadovanou   kvalitu  dodávek  a  služeb  v  elektroenergetice  a 
   plynárenství,  výši  náhrad  za  její  nedodržen í,  postupy a lh ůty pro 
   uplatn ění nároku na náhradu a postupy pro vykazování dodrž ování kvality 
   dodávek a služeb, 
 
   d)  postup  stanovení  výše  finan čního  p řísp ěvku  držitel ů licence do 
   fondu,  postup  čerpání  finan čních  prost ředk ů z fondu, zp ůsob výpo čtu 
   prokazatelné  ztráty p ři pln ění povinností nad rámec licence a doklady, 
   kterými musí být výpo čty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, 
 
   e)  náležitosti  a  člen ění  regula čních  výkaz ů  v četn ě  jejich vzor ů, 
   odpisové   sazby   pro   ú čely  regulace  a  pravidla  pro  sestavování 
   regula čních výkaz ů a termíny pro jejich p ředkládání, 
 
   f)  zp ůsob regulace v energetických odv ětvích, postupy pro regulaci cen 
   a  termíny a rozsah údaj ů p ředávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o 
   cenách,  p řípravu  a  provád ění program ů zvýšení energetické ú činnosti, 
   podporu  a  sledování energetických služeb a jin ých opat ření ke zvýšení 
   energetické ú činnosti, 
 
   g)  podmínky  p řipojení výroben elekt řiny, výroben plynu, distribu čních 
   soustav,  podzemních  zásobník ů  plynu  a  odb ěrných  míst  zákazník ů k 
   elektriza ční  nebo  plynárenské  soustav ě  a  zp ůsob  stanovení  podílu 
   náklad ů  spojených  s  p řipojením  a se zajišt ěním požadovaného p říkonu 
   nebo dodávky (plynu), 
 
   h) Pravidla trhu s elekt řinou, která stanoví 
 
   1.  podmínky  p řístupu k p řenosové soustav ě a k distribu čním soustavám, 
   rozsah  zve řej ňovaných  informací pro umožn ění p řístupu k p řenosové a k 
   distribu ční soustav ě a zp ůsoby řešení nedostatku kapacit v elektriza ční 
   soustav ě, 
 
   2.  termíny  pro  p ředkládání  žádostí  o  uzav ření  smluv  na  trhu  s 
   elekt řinou  a  termíny  uzavírání smluv a jejich registra ce u operátora 
   trhu, 
 
   3.  postupy  a  podmínky  pro  p řenesení  a  p řevzetí  odpov ědnosti  za 
   odchylku, 
 
   4.  rozsah  a  termíny  p ředávání  údaj ů  pro  vyhodnocování odchylek a 



   vyú čtování   dodávek   elekt řiny   a   ostatních  služeb,  postupy  pro 
   vyhodnocování,  zú čtování  a  vypo řádání  odchylek,  v četn ě zú čtování a 
   vypo řádání  regula ční  energie  ve  stavu nouze a p ři p ředcházení stavu 
   nouze, 
 
   5.  postupy  pro  obstarávání  regula ční  energie  a  zp ůsoby zú čtování 
   regula ční energie, 
 
   6.  postupy  pro  uplatn ění povinn ě vykoupené elekt řiny z obnovitelných 
   zdroj ů na trhu s elekt řinou, 
 
   7.  organizaci  krátkodobého  trhu  s elekt řinou a vyrovnávacího trhu a 
   zp ůsoby jejich vypo řádání, 
 
   8.  pravidla  tvorby,  p ři řazení  a  užití  typových  diagram ů  dodávek 
   elekt řiny, 
 
   9. termíny a postup p ři výb ěru dodavatele elekt řiny, 
 
   10.  postup  p ři  p řerušení,  omezení  a obnovení dodávky elekt řiny p ři 
   neoprávn ěném odb ěru, neoprávn ěné distribuci a neoprávn ěném p řenosu, 
 
   11.   postup  p ři  zajišt ění  dodávky  elekt řiny  dodavatelem  poslední 
   instance, 
 
   i) Pravidla trhu s plynem, která stanoví 
 
   1. pravidla p řístupu k p řepravní soustav ě, k distribu čním soustavám a k 
   podzemnímu   zásobníku   plynu,  rozsah  zve řej ňovaných  informací  pro 
   umožn ění   p řístupu   k  p řepravní  soustav ě,  distribu ční  soustav ě  a 
   podzemnímu  zásobníku  plynu  a  zp ůsoby  řešení  nedostatku  kapacit v 
   plynárenské soustav ě, 
 
   2.  termíny pro p ředkládání žádostí o uzav ření smluv na trhu s plynem a 
   termíny uzavírání smluv, 
 
   3.  postupy  a  podmínky  pro  p řenesení  a  p řevzetí  odpov ědnosti  za 
   odchylku, 
 
   4.  rozsah  a  termíny  p ředávání  údaj ů  pro  vyhodnocování odchylek a 
   vyú čtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pr o vyhodnocování, 
   zú čtování a vyrovnávání odchylek a zú čtování a vypo řádání vyrovnávacího 
   plynu ve stavu nouze a p ři p ředcházení stavu nouze, 
 
   5. postupy a termíny pro p ředkládání nominací a renominací, 
 
   6.   postup   provozovatele  podzemního  zásobní ku  plynu  p ři  prodeji 
   nevyt ěženého  plynu  z  podzemního  zásobníku plynu po zá niku smlouvy o 
   usklad ňování plynu, 
 
   7.   druhy  krátkodobých  trh ů,  jejich  organizaci  a  zp ůsoby  jejich 
   vypo řádání, 
 
   8. pravidla tvorby, p ři řazení a užití typových diagram ů dodávek plynu, 
 
   9. termíny a postup p ři zm ěně dodavatele plynu, 
 
   10.  postup  p ři  p řerušení,  omezení  a  obnovení  dodávky  plynu  p ři 
   neoprávn ěném odb ěru, neoprávn ěné distribuci a neoprávn ěné p řeprav ě, 
 
   11. postup p ři zajišt ění dodávky plynu dodavatelem poslední instance, 



 
   j)  rozsah,  náležitosti  a termíny vyú čtování dodávek elekt řiny, plynu 
   nebo tepelné energie a souvisejících služeb. 
 
   (3)  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  stanoví  vyhláškou pravidla pro 
   rozú čtování náklad ů v objektu na služby vytáp ění, chlazení, klimatizaci 
   a poskytování teplé vody mezi kone čné spot řebitele. 
 
   § 99 
 
   Záv ěre čná ustanovení 
 
   Zrušují se: 
 
   1.  Zákon  č.  222/1994  Sb.,  o podmínkách podnikání a o výkon u státní 
   správy v energetických odv ětvích a o Státní energetické inspekci. 
 
   2.  Článek  V zákona č. 83/1998 Sb., kterým se m ění a dopl ňuje zákon č. 
   50/1976  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
   zn ění  pozd ějších  p ředpis ů,  a  o  zm ěně  a dopln ění n ěkterých dalších 
   zákon ů. 
 
   ČÁST DRUHÁ 
 
   Zm ěna  zákona  o z řízení ministerstev a jiných úst ředních orgán ů státní 
   správy České republiky 
 
   § 100 
 
   V  §  2  odst.  1 zákona č. 2/1969 Sb., o z řízení ministerstev a jiných 
   úst ředních  orgán ů  státní  správy  České republiky, ve zn ění zákona č. 
   34/1970  Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 
   25/1976  Sb.,  zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 
   173/1989  Sb.,  zákonného  opat ření P ředsednictva České národní rady č. 
   9/1990  Sb.,  zákona  č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 
   203/1990  Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opat ření P ředsednictva 
   České  národní  rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 
   173/1991  Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 
   23/1992  Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 
   239/1992  Sb.,  zákonného  opat ření P ředsednictva České národní rady č. 
   350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 
   474/1992  Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 
   166/1993  Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 
   89/1995  Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 
   272/1996  Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 
   148/2000  Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 
   154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 
   257/2000  Sb.  a zákona č. 258/2000 Sb., se za bodem 10 te čka nahrazuje 
   čárkou a dopl ňuje se bod 11, který zní: 
 
   "11. Energetický regula ční ú řad.". 
 
   ČÁST TŘETÍ 
 
   Zm ěna zákona o p ůsobnosti orgán ů České republiky v oblasti cen 
 
   § 101 
 
   Zákon  č.  265/1991  Sb., o p ůsobnosti orgán ů České republiky v oblasti 
   cen,  ve  zn ění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona 
   č. 151/2000 Sb., se m ění takto: 



 
   1.  V  § 1 se za slovo "ministerstev," vkládají slova "jiných správních 
   ú řadů,". 
 
   2. Za § 2b se vkládá nový § 2c, který zní: 
 
   "§ 2c 
 
   Energetický regula ční ú řad 
 
   a)  vykonává p ůsobnost p ři uplat ňování, regulaci, sjednávání a kontrole 
   cen v oblasti energetiky, 
 
   b)  vydává  právní  p ředpisy  pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v 
   oblasti energetiky, 
 
   c)  vydává  rozhodnutí  o  regulaci  cen  v četn ě pravidel pro klí čování 
   náklad ů,  výnos ů a hospodá řského výsledku regulovaných a neregulovaných 
   činností.". 
 
   3. V § 3 se dopl ňují odstavce 3 a 4, které zn ějí: 
 
   "(3)  Státní  energetická inspekce provádí kontr olu dodržování cenových 
   p ředpis ů v energetice. 
 
   (4)  Státní energetická inspekce ukládá za poruš ení cenových p ředpis ů v 
   oblasti cen energie pokuty podle zvláštního práv ního p ředpisu.2)". 
 
   ČÁST ČTVRTÁ 
 
   Zm ěna živnostenského zákona 
 
   § 102 
 
   V  p říloze  č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupin ě 207: chemická výroba zákona č. 
   455/1991  Sb., o živnostenském podnikání (živnos tenský zákon), ve zn ění 
   zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 
   zákona  č.  303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., 
   zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., 
   zákona  č.  286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., 
   zákona  č.  147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., 
   zákona  č.  61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., 
   zákona  č.  280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
   zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., 
   zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., 
   zákona  č.  27/2000 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., 
   zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., 
   zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., 
   zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
   zákona  č.  309/2000  Sb.  a  zákona  č. 362/2000 Sb., se dopl ňuje obor 
   živnosti takto: 
 
   Text ve sloupci 1 zní: 
 
   "Nákup,   prodej  a  skladování  zkapaln ěných  uhlovodíkových  plyn ů  v 
   tlakových nádobách, v četn ě jejich dopravy", 
 
   text ve sloupci 2 zní: 
 
   "úplné  st řední  vzd ělání  na  st řední  odborné škole technického sm ěru 
   zakon čené maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru". 



 
   ČÁST PÁTÁ 
 
   zrušena 
 
   § 103 
 
   zrušen 
 
   ČÁST ŠESTÁ 
 
   Ú ČINNOST 
 
   § 104 
 
   Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2001. 
 
   Klaus v. r. 
 
   Havel v. r. 
 
   Zeman v. r. 
 
   P říl. 
 
   Bezpe čnostní pásma plynových za řízení 
druh za řízení:                                        velik ost pásma: 
Podzemní zásobníky (od oplocení) 
mimo samostatn ě umíst ěných sond                       250 m 
Tlakové zásobníky zkapaln ěných plyn ů 
do vnit řního obsahu nad 5 m3 do 20 m3                  20 m  
nad 20 m3 do 100 m3                                    40 m 
nad 100 m3 do 250 m3                                   60 m 
nad 250 m3 do 500 m3                                  100 m 
nad 500 m3 do 1000 m3                                 150 m 
nad 1000 m3 do 3000 m3                                200 m 
nad 3000 m3                                           300 m 
Plynojemy do 100 m3                                    30 m 
nad 100 m3                                             50 m 
Plnírny plyn ů (od technologie)                        100 m 
Zkapal ňovací stanice stla čených plyn ů                 100 m 
Odpařovací stanice zkapaln ěných plyn ů                 100 m 
Kompresorové stanice (od technologie)                 200 m 
Regula ční stanice vysokotlak 
do tlaku 40 bar ů v četn ě                                10 m 
Regula ční stanice s tlakem nad 40 bar ů                 20 m 
druh za řízení: velikost pásma: 
Vysokotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky do tlaku 40 bar ů v četn ě 
do DN 100 v četn ě                                       10 m 
nad DN 100 do DN 300 v četn ě                            20 m 
nad DN 300 do DN 500 v četn ě                            30 m 
nad DN 500 do DN 700 v četn ě                            45 m 
nad DN 700                                             65 m 
Vysokotlaké plynovody a plynovodní 
přípojky s tlakem nad 40 bar ů 
do DN 100 v četn ě                                        80 m 
nad DN 100         do DN 500 v četn ě                            120 m 
nad DN 500                                             160 m 
Sondy podzemního zásobníku plynu 
od jejich ústí 



s tlakem do 100 bar ů                                    80 m 
s tlakem nad 100 bar ů                                  150 m. 
 
   Vybraná ustanovení novel 
 
   Čl.II zákona č. 278/2003 Sb. 
 
   Soub ěžné  dodávky  elektrické  energie a plynu uskute čňované na základ ě 
   smluv  uzav řených  ke  dni  ú činnosti tohoto zákona se řídí dosavadními 
   p ředpisy. 
 
   Čl. II zákona č. 670/2004 Sb. 
 
   P řechodná a záv ěre čná ustanovení 
 
   1. Operátor trhu s elekt řinou musí do 6 m ěsíc ů ode dne nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona požádat o ud ělení licence. 
 
   2. Práva a povinnosti Bilan čního centra podle tohoto zákona vykonává do 
   31. prosince 2004 Úst řední plynárenský dispe čink. 
 
   3. Osoby založené v souvislosti s odd ělením provozovatel ů distribu čních 
   soustav  podle  § 25 odst. 3 nebo § 59a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., 
   ve  zn ění  tohoto zákona, nebo provozovatele p řepravní soustavy podle § 
   58a  odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve zn ění tohoto zákona, musí do 30 
   dn ů  ode dne jejich založení požádat o ud ělení licence. Do doby ud ělení 
   licence  nebo  do  doby  vzniku  t ěchto osob, je-li tento den pozd ější, 
   vykonávají  práva  a  povinnosti podle tohoto zá kona dosavadní držitelé 
   licencí;  k  témuž  dni  zanikají soub ěžně držené licence provozovatel ů 
   distribu čních  soustav,  s  výjimkou  licence na distribuci elekt řiny a 
   licence  na  distribuci  plynu,  a  u  provozova tele p řepravní soustavy 
   soub ěžně držené licence, s výjimkou licence na p řepravu plynu. 
 
   4.  Práva  a  povinnosti  vyplývající ze smluv o  dodávce elekt řiny a ze 
   smluv  o  sdružených  službách  dodávky  elekt řiny uzav řených soub ěžným 
   držitelem  licence  na  distribuci  elekt řiny  a  licence  na  obchod s 
   elekt řinou,  p řecházejí  na  držitele  licence  na obchod s elekt řinou, 
   který  vznikl  v souvislosti s odd ělením podle § 25a zákona č. 458/2000 
   Sb., ve zn ění tohoto zákona. 
 
   5. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dod ávce plynu a ze smluv o 
   sdružených   službách  dodávky  plynu  uzav řených  soub ěžným  držitelem 
   licence  na distribuci plynu a licence na obchod  s plynem p řecházejí na 
   držitele  licence  na  obchod  s  plynem,  který  vznikl v souvislosti s 
   odd ělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve zn ění tohoto zákona. 
 
   6.   Poprvé  je  provozovatel  p řenosové,  p řepravní  nebo  distribu ční 
   soustavy  povinen  zpracovat a p ředat Energetickému regula čnímu ú řadu a 
   ministerstvu  program podle § 24a odst. 2 písm. d), § 25a odst. 2 písm. 
   d),  §  58a odst. 2 písm. d) a § 59a odst. 2 pís m. d) do 90 dní ode dne 
   nabytí ú činnosti toho zákona. 
 
   7.  Vertikáln ě  integrovaný  plynárenský podnikatel, který je drž itelem 
   licence  na  p řepravu  plynu,  je povinen rozhodnout o zp ůsobu odd ělení 
   podle  § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dn ů od nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona písemn ě oznámit ministerstvu a Energetickému regula čnímu ú řadu. 
 
   8.  Stane-li  se  chrán ěný  zákazník  podle  §  21 nebo § 55 oprávn ěným 
   zákazníkem,  není  smlouva  o  dodávce  elekt řiny  nebo o dodávce plynu 
   uzav řená  podle  dosavadních  p ředpis ů  dot čena a nadále se považuje za 
   smlouvu  o  sdružených  službách  dodávky  elekt řiny  nebo za smlouvu o 



   sdružených službách dodávky plynu a cena stanove ná ve smlouv ě o dodávce 
   elekt řiny  nebo  o dodávce plynu odkazem na cenové rozhod nutí, týkající 
   se  elekt řiny  nebo  plynu,  se  nahrazuje  odkazem na ceník dodavatele 
   elekt řiny  nebo dodavatele plynu, který musí být zve řejn ěn minimáln ě 30 
   dn ů  p řed  termínem  platnosti  uvedených  cen; v p řípad ě, že oprávn ěný 
   zákazník  s  touto  cenou  nesouhlasí,  má  práv o  smlouvu  vypov ědět s 
   výpov ědní  lh ůtou  jeden  m ěsíc.  Výpov ědní  lh ůta  za číná  prvním dnem 
   následujícího kalendá řního m ěsíce. 
 
   9. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o p řipojení uzav řených podle 
   dosavadních   p ředpis ů   soub ěžným   držitelem  licence  na  distribuci 
   elekt řiny  a  licence  na  obchod  s  elekt řinou p řecházejí na držitele 
   licence na distribuci elekt řiny, který vznikl v souvislosti s odd ělením 
   podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve zn ění tohoto zákona. 
 
   10.  Práva  a  povinnosti  vyplývající  ze smluv  o p řipojení uzav řených 
   podle  dosavadních  p ředpis ů  soub ěžným držitelem licence na distribuci 
   plynu  a  licence  na obchod s plynem p řecházejí na držitele licence na 
   distribuci  plynu,  který  vznikl v souvislosti s odd ělením podle § 59a 
   zákona č. 458/2000 Sb., ve zn ění tohoto zákona. 
 
   11. Oprávn ění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívá ní, která 
   vznikla  na  základ ě  smluv  uzav řených  soub ěžným držitelem licence na 
   distribuci elekt řiny a licence na obchod s elekt řinou podle dosavadních 
   p ředpis ů, p řecházejí na držitele licence na distribuci elekt řiny, který 
   vznikl v souvislosti s odd ělením podle § 25a tohoto zákona. 
 
   12. Oprávn ění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívá ní, která 
   vznikla  na  základ ě  smluv  uzav řených  soub ěžným držitelem licence na 
   p řepravu plynu a licence na obchod s plynem podle dos avadních p ředpis ů, 
   p řecházejí  na  držitele  licence  na  p řepravu  plynu,  který vznikl v 
   souvislosti s odd ělením podle § 58a tohoto zákona. 
 
   13. Oprávn ění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívá ní, která 
   vznikla  na  základ ě  smluv  uzav řených  soub ěžným držitelem licence na 
   distribuci  plynu  a  licence  na  obchod  s  pl ynem  podle dosavadních 
   p ředpis ů,  p řecházejí  na  držitele  licence na distribuci plynu , který 
   vznikl v souvislosti s odd ělením podle § 59a tohoto zákona. 
 
   14.  Rozhodne-li Energetický regula ční ú řad o zm ěně dodavatele poslední 
   instance, p řecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv uz avřených 
   mezi  dosavadním dodavatelem poslední instance a  kone čným zákazníkem na 
   nového  dodavatele  poslední  instance.  Dosavad ní  dodavatel  poslední 
   instance  je  povinen  poskytnout  nov ě  vybranému  dodavateli poslední 
   instance sou činnost a nezbytné údaje. 
 
   15.  Energetický  regula ční  ú řad  m ůže  rozhodnout o možnosti zahrnutí 
   oprávn ěných  minimálních  náklad ů vzniklých držitel ům licence na p řenos 
   elekt řiny,  distribuci  elekt řiny,  p řepravu plynu a distribuci plynu v 
   souvislosti  s  otev řením  trhu  s  elekt řinou  nebo  trhu  s plynem do 
   regulovaných cen. 
 
   16.  Správní  řízení  zahájená  p řed ú činností tohoto zákona se dokon čí 
   podle   dosavadních   právních  p ředpis ů.  Autorizace  na  podnikání  v 
   energetických  odv ětvích  vydané  podle  p ředchozích  právních p ředpis ů 
   zanikají k 31. b řeznu 2005. 
 
   Čl. II zákona č. 158/2009 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 



   1.  Oprávn ění  k  cizím  nemovitostem,  jakož i omezení jejich  užívání, 
   která  vznikla  p řede  dnem  nabytí  ú činnosti tohoto zákona, z ůstávají 
   nedot čena. 
 
   2.  Práva a povinnosti operátora trhu v oblasti plynárenství vykonávají 
   do  posledního dne šestého kalendá řního m ěsíce ode dne nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona provozovatel p řepravní soustavy a Bilan ční centrum. 
 
   3.  Regulace cen za mezinárodní p řepravu plynu se nevztahuje na smlouvy 
   uzav řené p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   4.  Provozovatel  distribu ční  soustavy  je  povinen  provést technická 
   opat ření  k  ochran ě  ptactva  u  stávajících stožár ů venkovního vedení 
   vysokého nap ětí do 15 let ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   5.  Do nabytí ú činnosti služebního zákona jmenuje a odvolává úst ředního 
   ředitele Státní energetické inspekce ministr pr ůmyslu a obchodu. 
 
   6. Správní řízení zahájená p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona se 
   dokon čí podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
   7.  Osv ědčení  o  p ůvodu  elekt řiny  vydaná  podle dosavadních právních 
   p ředpis ů z ůstávají v platnosti. 
 
   8. Vydaná rozhodnutí o státní autorizaci na výst avbu výrobny elekt řiny, 
   p římého vedení nebo výrobny tepelné energie z ůstávají v platnosti. 
 
   9.  P ředseda jmenovaný podle dosavadních právních p ředpis ů je p ředsedou 
   Energetického  regula čního ú řadu podle tohoto zákona s funk čním obdobím 
   2 roky. 
 
   Čl. XXXVI zákona č. 223/2009 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Řízení  zahájená  p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a do tohoto 
   dne  neskon čená  se  dokon čí a práva a povinnosti s nimi související se 
   posuzují podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
   1)  Sm ěrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2003/54/ES  o spole čných 
   pravidlech  pro  vnit řní  trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje 
   Sm ěrnice 96/92/ES. 
 
   Sm ěrnice   Evropského   parlamentu   a  Rady  2003/55/ ES  o  spole čných 
   pravidlech  pro  vnit řní  trh  se  zemním  plynem  a  kterou se zrušuje 
   Sm ěrnice 98/30/ES. 
 
   Sm ěrnice   Evropského   parlamentu   a  Rady  2004/8/E S  o  prosazování 
   kombinované  výroby elekt řiny a tepla založené na poptávce po užite čném 
   teple na vnit řním energetickém trhu. 
 
   Sm ěrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2004/67/ES  o  opat řeních na 
   zajišt ění bezpe čnosti dodávek zemního plynu. 
 
   Sm ěrnice   Evropského   parlamentu  a  Rady  2006/32/E S  o  energetické 
   ú činnosti  u kone čného uživatele a o energetických službách a o zruše ní 
   sm ěrnice Rady 93/76/EHS. 
 
   Sm ěrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2005/89/ES  o opat řeních pro 
   zabezpe čení dodávek elekt řiny a investic do infrastruktury. 
 



   1a)  Na řízení (ES) č. 1775/2005 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28.  
   zá ří 2005 o podmínkách p řístupu k plynárenským p řepravním soustavám. 
 
   Na řízení  (ES)  č.  1228/2003  Evropského  parlamentu a Rady ze dne 26. 
   června  2003  o  podmínkách pro p řístup k sítím pro p řeshrani ční vým ěny 
   elektrické energie. 
 
   1d) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o zm ěně n ěkterých zákon ů 
   (krizový zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   1d)  Zákon  č.  269/1994  Sb.,  o Rejst říku trest ů, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   1e)  Část  šestá  zákona  č. 337/1992 Sb., o správ ě daní a poplatk ů, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2)  Zákon  č.  2/1969  Sb.,  o z řízení ministerstev a jiných úst ředních 
   orgán ů České republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2a)  Na řízení  o podmínkách pro p řístup k sítím pro p řeshrani ční vým ěny 
   elektrické energie. 
 
   2b) Na řízení o podmínkách p řístupu k plynárenským p řepravním soustavám. 
 
   3)  Zákon  č.  40/1964  Sb.,  ob čanský  zákoník,  ve  zn ění  pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   4) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4a)  Zákon  č. 180/2005 Sb., o podpo ře výroby elekt řiny z obnovitelných 
   zdroj ů  energie  a  o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o podpo ře využívání 
   obnovitelných zdroj ů). 
 
   4c)  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o evidenci obyvatel), ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   4d)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebn ím řádu 
   (stavební zákon). 
 
   4e)  Zákon  č. 184/2006 Sb., o odn ětí nebo omezení vlastnického práva k 
   pozemku nebo ke stavb ě (zákon o vyvlastn ění). 
 
   5)  Zákon  č.  151/1997  Sb.,  o  oce ňování majetku a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů (zákon o oce ňování majetku), ve zn ění zákona č. 121/2000 Sb. 
 
   Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. 
 
   Vyhláška  č.  55/1999  Sb.,  o  zp ůsobu  výpo čtu  výše  újmy nebo škody 
   zp ůsobené na lesích. 
 
   6)  Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách p řipojení a dopravy elekt řiny 
   v elektriza ční soustav ě, ve zn ění vyhlášky č. 300/2003 Sb. 
 
   6) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální ú činnost užití 
   energie p ři výrob ě elekt řiny a tepelné energie. 
 
   Zákon  č.  406/2000  Sb.,  o  hospoda ření  energií, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   6) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve zn ění zákona č. 53/2004 Sb. 



 
   6a)  Vyhláška  č.  150/2001  Sb.,  kterou se stanoví minimální ú činnost 
   užití energie p ři výrob ě elekt řiny a tepelné energie. 
 
   7)  Zákon  č.  40/1993  Sb.,  o nabývání a pozbývání státního o bčanství 
   České republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   8) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí. 
 
   8)  §  4  písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 
   9)  §  5  odst.  1  písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve zn ění zákona č. 
   439/2004 Sb. 
 
   9a) Zákon č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách. 
 
   9b) Zákon č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   10) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpe čnosti České republiky. 
 
   10a)  Zákon  č.  86/2002  Sb.,  o  ochran ě  ovzduší a o zm ěně n ěkterých 
   dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospoda ření energií. 
 
   12)  Zákon  č.  505/1990 Sb., o metrologii, ve zn ění zákona č. 119/2000 
   Sb. 
 
   12a)  Zákon  č.  129/2000  Sb.,  o  krajích (krajské z řízení), ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  m ěst ě Praze, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   12b) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o služb ě státních zam ěstnanc ů 
   ve  správních  ú řadech  a  o  odm ěňování t ěchto zam ěstnanc ů a ostatních 
   zam ěstnanc ů ve správních ú řadech (služební zákon). 
 
   13)  Zákon  č.  265/1991  Sb.,  o  p ůsobnosti  orgán ů České republiky v 
   oblasti cen, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   14)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   15)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebn ím řádu 
   (stavební zákon). 
 
   § 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospoda ření energií. 
 
   17) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
   18) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajiš ťování obrany České republiky. 
 
   19) Vyhláška Českého ú řadu zem ěměřického a katastrálního.  

 


