
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novela Energetického zákona 

V návaznosti na naše předchozí News Alerty 

z první poloviny tohoto roku bychom pro Vás 

rádi tímto shrnuli nejdůležitější změny, které 

přinesla novela zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (dále jen „Energetický 

zákon“). Novela byla vyhlášena 19. 7. 2011 

ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 

211/2011 Sb. a nabyla účinnosti dne 18. 

srpna 2011.  

 

Mezi nejvýznamnější změny lze zařadit ná-

sledující body: 

 

 Dispečerské řízení 

 Autorizace na výstavbu nových zdro-

jů elektřiny 

 Rozšíření pravomocí ERÚ 

 Oddělení výrobců a majitelů přeno-

sových soustav 

 Posílení pozice spotřebitele  

 

Dispečerské řízení 

 

Novela zavádí povinnost instalovat zařízení, 

díky němuž bude možno v případě potřeby 

výrobnu na dálku odpojit od sítě. 

 

Podle nového znění § 23 odst. 2 písmeno q) 

je výrobce elektřiny povinen „vybavit výrobnu 

elektřiny s instalovaným výkonem 100 kW a 

více zařízením umožňujícím dispečerské 

řízení výrobny elektřiny a udržovat toto zaří-

zení v provozuschopném stavu; tato povin-

nost se nevztahuje na výrobny elektřiny vyu-

žívající obnovitelné zdroje elektřiny poprvé 

uvedené do provozu do roku 2000 o instalo-

vaném výkonu do 10 MW včetně a na prů-

točné malé vodní elektrárny s instalovaným 

výkonem do 10 MW včetně“. 

 

Termín a sankce za nesplnění povinnosti 

 

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu 

elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a 

více uvedenou do provozu před nabytím 

účinnosti tohoto zákona zařízením umožňu-

jícím dispečerské řízení do 30. června 2012, 

v případě výroben s instalovaným výkonem 

od 100 kW do 2 MW pak do do 30. června 

2013. 

 

Za nedodržení uvedené povinnosti může být 

uložena pokuta do výše 50 000 000 Kč nebo 

1 % z čistého obratu dosaženého držitelem 

licence za poslední ukončené účetní období. 

 

Možnost změny či přerušení dodávek elek-

třiny z výroben byla v Energetickém zákoně 

zakotvena již před novelou, nicméně pod-

mínky umožňující použití tohoto opatření 

byly poměrně přísné. Nyní se výčet podmí-

nek rozšiřuje o případy „ohrožení bezpečné-

ho a spolehlivého provozu elektrizační sou-

stavy a po využití dostupných tržních me-

chanismů zajišťovaných operátorem trhu a 

provozovatelem přenosové soustavy“. 
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Náhrady za neodebranou elektřinu 

 

Omezení výroby elektřiny ve výrobnách elek-

třiny z obnovitelných zdrojů energie však 

může být prováděno pouze za náhradu (za 

neodebranou elektřinu) ve výši odpovídající 

celkovému příjmu výrobce po odečtu nákla-

dů za nevyrobenou elektřinu, kterého by 

dosáhl v případě neomezení výroby. 

 

Náhradu poskytuje provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční sou-

stavy, jehož technický dispečink při dispe-

čerském řízení výrobu elektřiny ve výrobně 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

omezil. 

 

Případné spory týkající se výše náhrady roz-

hoduje Energetický regulační úřad, jehož 

pravomoci byly novelou rozšířeny (viz níže). 

 

Autorizace na výstavbu nových zdrojů 

elektřiny 

 

Výstavba nových výroben elektřiny o celko-

vém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW 

a více je po účinnosti novely možná pouze 

na základě státní autorizace, kterou uděluje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na uděle-

ní této autorizace není právní nárok. 

 

Novela v této souvislosti specifikuje náleži-

tosti žádosti o udělení autorizace, stejně jako 

upravuje posuzování této žádosti. Předpo-

kládaná výrobna elektřiny musí být přede-

vším v souladu se státní energetickou kon-

cepcí, Národním akčním plánem pro energii 

z obnovitelných zdrojů a plánem rozvoje sítí. 

 

U výrobny je posuzováno i její umístění, po-

užité primární zdroje energie, energetická 

účinnost, dopad na bezpečný a spolehlivý 

provoz elektrizační soustavy, finanční před-

poklady žadatele k výstavbě výrobny elektři-

ny, bezpečnost osob a majetku či bezpeč-

nost dodávek elektřiny. 

 

Posuzována je i úroveň očekávané budoucí 

poptávky po elektřině a vliv výrobny elektřiny 

na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a po-

ptávkou elektřiny. 

 

Autorizace zaniká v zákonem předpokláda-

ných případech; může být též zrušena minis-

terstvem, a to buď z důvodu závažného ne-

plnění podmínek autorizace, či na základě 

žádosti jejího držitele. 

 

Rozšíření pravomocí ERÚ 

 

Novela rozšiřuje pravomoci ERÚ, a to např. 

v oblasti dozoru nad fungováním trhu s elek-

třinou a plynem, kde bude do pravomocí 

ERÚ náležet mimo jiné rozhodování sporů 

týkajících se výše náhrady za neodebranou 

elektřinu v souvislosti se zavedeným dispe-

čerským řízením (viz výše). 

 

Na ERÚ též přechází kontrolní pravomoci 

podle Energetického zákona ze Státní ener-

getické inspekce. Státní energetická inspek-

ce se tímto neruší, mezi její úkoly bude stále 

patřit např. kontrola a vyřizování podnětů 

týkajících se zákona o podpoře výroby ener-

gie z obnovitelných zdrojů. 

 

Úkolem ERÚ bude i kontrola dodržování 

zákona na ochranu spotřebitele v oblasti 

energetiky; v této souvislosti bude ERÚ mi-

mo jiné rozhodovat spotřebitelské spory, 

např. spory ve věci uhrazení přeplatků či 

reklamace týkající se vyúčtování. 
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Oddělení výrobců a majitelů přenosových 

soustav 

 

Jedním z cílů novely je i posílení svobodné-

ho fungování trhu. Toho má být dosaženo 

mimo jiné i rovnocenným přístupem 

k přepravním sítím.  

 

Provozovatel přenosové soustavy musí být z 

hlediska své společnické struktury nezávislý 

na výrobě elektřiny nebo výrobě plynu nebo 

na obchodu s elektřinou nebo s plynem. No-

vela dále specifikuje podmínky této nezávis-

losti, mezi něž patří např. následující: 

 

 provozovatel přenosové soustavy musí 

být zároveň vlastníkem přenosové sou-

stavy  

 určité osoby a skupiny osob jednající ve 

shodě nesmí nad provozovatelem přeno-

sové soustavy nebo nad jeho podnikem 

vykonávat kontrolu 

 určité osoby nesmějí být členy statutár-

ního orgánu, členy dozorčí rady, proku-

ristou nebo členy jiného orgánu provozo-

vatele přenosové soustavy a nesmí tyto 

orgány ani jmenovat, volit nebo jinak 

ustanovit 

 

Nová pravidla požadující vlastnické oddělení 

provozovatele přenosové soustavy a provo-

zovatele přepravní soustavy budou uplatňo-

vána nejpozději do 3. března 2012. 

 

Posílení pozice spotřebitele 

 

Novela zejména usnadňuje spotřebiteli od-

stoupení od smlouvy. Tuto možnost mu na-

bízí v situacích, kdy uzavře smlouvu o do-

dávce elektřiny nebo plynu mimo prostory 

obvyklé pro podnikání dodavatele či 

v případě, kdy dojde na straně dodavatele ke 

zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních 

podmínek; tyto změny musí dodavatel zve-

řejňovat nejpozději 30 dnů před jejich účin-

ností. Pokud takové změny dodavatel zá-

kazníkovi oznámí alespoň 30 dnů přede 

dnem jejich účinnosti a současně jej poučí o 

jeho právu na odstoupení od smlouvy, může 

zákazník odstoupit od smlouvy nejpozději 10 

dnů před uskutečněním změny. Pokud však 

dodavatel tyto změny neoznámí v tomto ter-

mínu, může zákazník od smlouvy odstoupit 

dokonce až 3 měsíce od účinnosti změny. 

V souvislosti s odstoupením od smlouvy zá-

kazníkem nesmí být vůči tomuto zákazníkovi 

uplatňovány žádné finanční nároky. 

 

Zákazníkovi musí být též umožněn neznevý-

hodňující výběr způsobu platby za dodanou 

elektřinu nebo plyn. Výše záloh na dodávku 

elektřinu nebo plynu stanovená dodavatelem 

je rovněž omezena. 
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bpv Braun Partners s.r.o. 
Palác Myslbek 
Ovocný trh 8 
CZ-110 00 Praha 1 
 
Tel.: (+420) 224 490 000 
Fax: (+420) 224 490 033 
 
www.bpv-bp.com 
prague@bpv-bp.com 
 

Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 
a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopíro-
vání jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu 
není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na 
témata, která jsou  
v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úpl-
nou analýzu těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesi-
onální služby k uvedeným informacím a společnost 
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo 
zdržení se konání na základě informací obsažených 
v tomto materiálu. 
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