
 

 
 
 

 

 

PŘIPOMÍNKY 
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FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz 

www.komora.cz 

 
 

k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu 

Návrh Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o 

stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

V Praze dne 23. ledna 2023 

Č. j.: 11/6000/2023 

 

A. Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu 

1. Nařízení v tuto chvíli neúplně upřesňuje pravidla pro vyhodnocení čerpání nejvyššího 

přípustného rozsahu majetkového prospěchu (dále jen „RMP“), který může velký podnikatel získat 
odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, v případě, kdy dochází v předmětném OM velkého 

podnikatele (zákazník dle energetického zákona) k odběru elektřiny a plynu za stanovenou cenu, 
jehož část je odebrána a uhrazena třetí stranou (dle § 28 odst. 1, písm. g), resp. dle § 62 odst. 1,  

písm. f). Navrhujeme tuto situaci zpřesnit minimálně na úrovni důvodové zprávy a vyřešit s ituaci, 

kdy je přenášena část benefitu dle RMP na další subjekty, kteří nejsou zákazníky dle 

energetického zákona.  

2. Nařízení definuje kategorie zákazníků, kteří předkládají prohlášení, tento výčet se nám  zdá 

nedostatečný. Může nastat situace, že zákazník, který prohlášení nemusí předkládat (např. státní 
podnik, sportovní organizace), vyrábí z plynu elektřinu. Cena pro výrobu elektřiny z plynu, však 

zastropování nepodléhá, a tudíž by mohlo dojít k neoprávněnému účtování zastropované ceny. 

Z toho důvodu požadujeme prověřit, zda je z nastaveného mechanismu administrace bude 
zřejmé, zda je (nebo není) každý zákazník výrobcem elektřiny z plynu, což je z hlediska férové 

podpory zásadní.  

3. Nařízení dále upravuje, jaké prohlášení musí doložit zákazník kategorie velkoodběratel a 
střední odběr. Navrhujeme doplnit a zpřesnit kombinaci prohlášení, které zákazník může předložit 

tak, aby nemohlo docházet k nadměrnému majetkovému prospěchu a obcházení nařízení. Jedná 

se zejména o situaci, kdy VOSO zákazník je zároveň i výrobcem tepelné energie a prohlášení jako 
VOSO zákazník nepodá a nemusel by v tomto případě řešit nadměrný majetkový prospěch.  Také 

by v současné textaci bylo možné po vyčerpání limitu pro nadměrný majetkový prospěch dále 
žádat o strop na část plynu, která je využita pro výrobu tepla. Pokud je tato varianta možná, je 

třeba výslovně uvést, že toto není považováno za obcházení posuzování nadměrného 

majetkového prospěchu. Tato druhá varianta vychází z původní verze nařízení, kdy plyn na výrobu 

tepla měl podléhat zastropování i ve chvíli, kdy velké podniky tomuto stropu nepodléhaly.  

4. Dále navrhujeme doplnit do nařízení, jak postupovat v případě, že zákazník nedoloží 

všechna potřebná prohlášení. Například zákazník dokládající prohlášení dle přílohy č. 9 (Výkaz 
zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny) zároveň nedoloží Výkaz výrobce tepelné energie 

dle přílohy č. 1. V takovém případě není možné nastavit počínající hodnotu dle odečtu a 

zastropovaná cena by byla uplatněna na celou výši dodaného plynu. Také v případě, kdy zákazník 
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sdělí obchodníkovi, že jako veřejná instituce vyrábí z plynu elektřiny a pro daný měsíc nedoloží 

prohlášení 9, nemůže obchodník stanovit část plynu, která má být zastropována (obchodník ví, že  

je třeba nějakou část odečíst, ale neví jakou).  

5. Navrhujeme zvážit, aby bylo v návrhu jasně stanoveno, že v případě partnerských podniků 
se podpora započítává do skupinového limitu poměrně (ve smyslu doporučení komise ze dne 6.  

května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků), což by mělo být zohledněno i 
v příslušné tabulce v příloze č. 13, části B, návrhu. Z návrhu totiž nevyplývá, že by se poskytnutá 

podpora v případě partnerských podniků započítávala poměrně. V takovém případě by se podpora 

poskytnutá partnerskému podniku, který je např. parterem vůči dvěma skupinách propojených 

osob, započítávala v plné výši oběma těmito skupinám, tedy dvakrát. 

Podle důvodové zprávy k § 8b platí, že „Vztah propojených a partnerských podniků je 

zjednodušeně řečeno založen na ovládání osob skrze držení podí lu ve společnosti nebo 
hlasovacích práv, a to i nepřímém.“. Ovládání by se podle našeho názoru dalo zjednodušeně 

přirovnat pouze ke vztahu propojených podniků. Naopak u partnerských podniků je ovládání 

definičně vyloučeno. Důvodová zpráva by v tomto ohledu měla být upřesněna. 

Právě proto, že u partnerských podniků není dán vztah ovládání, není právně možné vymoci,  aby 
partnerský podnik poskytl údaje o čerpání podpory, která jsou nezbytná pro čestná prohlášení 

ostatních členů skupiny propojených a partnerských podniků. Zvyšuje se tím právní nejistota, 
nehledě na administrativní zátěž. Požadavek na zahrnutí partnerských podniků do skupinových 

limitů podle našeho názoru ani nevyplývá z dočasného krizového rámce. Proto dáváme ke zvážení 

partnerské podniky ze započítávání do skupinového limitu úplně vypustit a omezit se jen na 

propojené podniky. 

6. Požadujeme vyjasnit vztah, kdy odběratel a provozovatel LDS je jeden právní subjekt. 

Podpora, jak je definována, se vztahuje na zákazníky. Ve většině případů provozování LDS 
v průmyslových areálech je zákazníkem i provozovatelem LDS (podnikatelem v energetice) jeden 

právní subjekt, který je sám sobě zákazníkem. Fakturace neprobíhá. Pro odstranění právní 

nejistoty, zda je žádající subjekt zákazníkem nebo osobou podnikající v energetických odvětvích, 
navrhujeme, aby pro jednoznačné určení sloužila smlouva s  dodavatelem energií. Pokud 

dodavatel energií uzavřel smlouvu s odběratelem (který provozuje LDS), je z pohledu tohoto NV 
odběratel zákazníkem. Pokud je smlouva o dodávkách energií uzavřena mezi dvěma obchodníky, 

jedná se o podnikání a takový subjekt nemůže žádat o zastropování cen energií.   

7. Obáváme se, že z návrhu vyplývá neustálá nejistota hrozícího odvodu, což se může promítat 

v cenotvorbě výsledného produktu společnosti. Vzhledem ke komplikovanosti pravidel může 
docházet ke značné chybovosti, která nebude prováděna účelově. Domníváme se, že je žádoucí 

vytvořit jednoduchý nástroj, který po zadání jednoznačně popsaných parametrů vypočte, na co má 

společnost nárok a kam se zařadí. 

8. Navrhujeme upřesnit situaci v souvislosti s hodnocením majetkového prospěchu kvartálně 
Některé společnosti nakupují forwardové produkty na burze, způsobilé náklady budou jiné za 

každé období, což povede k odlišné kategorizaci v daném období. Není zřejmé, co se stane 
v případě, že jeden kvartál budou společnosti kategorie A (vyčerpají limit), ale další kvartál budou 

ve skupině B, tím pádem vznikne nárok na podporu. V rámci předešlého kvartálu však nebude 

podáno čestné prohlášení a tím pádem nedojde k čerpání podpory. 

9. Navrhujeme obsah přílohy č. 1 upravit tak, aby kromě identifikačních a zcela nezbytných 

technických údajů obsahoval pouze tyto nezbytné vykazované hodnoty: 

• Část dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 PdMi za plyn použitý na výrobu tepelné 

energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d). 
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• Základ části dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 PdDKi. 

• Část dodávky plynu použitého na výrobu elektřiny PdELi. 

Ze znění přílohy č. 1 navrhujeme vypustit stávající komplexní úpravu způsobu stanovení 

vykazovaných hodnot. 

Nadto považujeme za nezbytné, aby identifikační údaje výrobce byly rozšířeny o údaj identifikační 
číselný kód odběrného místa (EIC), když s ohledem na obsah prohlášení se musí dané prohlášení 

vždy vztahovat na konkrétní jednotlivé odběrné místo. 

Považujeme za zcela nežádoucí, aby výkaz obsahoval komplexní úpravu způsobu stanovení 

vykazovaných hodnot včetně uvedení jednotlivých vstupních údajů, když: 

• Výkaz by měl sloužit toliko k předání výsledných hodnot rozhodnutých pro uplatnění cenové 
regulace. Navrhované znění výkazu však obsahuje komplexní popis postupu stanovení 

vykazovaných hodnot, aniž by tato komplexnost měla jakýkoliv účel – za vyplnění údajů je 

zodpovědný výrobce tepelné energie, žádná kontrola ze strany obchodníka neprobíhá. 

• Výrobci tepelné energie by neměli být nuceni předávat příslušným obchodníkům údaje 
obchodního charakteru, které z pohledu plnění povinností obchodníků pro uplatnění cenové 

regulace nezbytné. To platí tím spíše, když řada obchodníků s plynem je zároveň výr obcem 

tepelné energie a přímými konkurenčními subjekty na trhu.  

• Z důvodu rozsahu výkazu bude v souvislosti s jeho zpracováním docházet k bezdůvodnému 

zvýšení administrativní zátěže na straně obchodníků.  

Způsob stanovení vykazovaných hodnot by tak měl být obsažen v rámci samostatného pokynu 

(přílohy), nikoliv takto v nesystematicky v rámci výkazu předávaného obchodníkovi. 

B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 3 odst. 5  

V § 3 odst. 5 by za slovy „odběru plynu“ měla být vložena čárka. 

„Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek 
elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se 

cena za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektř iny,  

stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny 
elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s 

elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 
Kč/MWh. Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách 

dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu a jedná se o 

dodávku plynu, u které se cena za dodávku plynu podle odstavce 2 vztahuje na stanovenou 
hodnotu odběru plynu, nebo dodávku plynu, na kterou se neuplatňuje cena plynu podle odstavce  

2, stanoví se cena za dodávku plynu pro zbývající hodnotu odběru plynu jako součet ceny plynu 
za MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní 

zónu Česká republika pro den dodávky plynu a částky 250 Kč/MWh.“. 

Odůvodnění:  

Příslušná část textu zní: „a jedná se o dodávku plynu, u které se cena za dodávku p lynu podle 

odstavce 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru plynu nebo dodávku plynu, na kterou se 
neuplatňuje cena plynu podle odstavce 2“. Ve formulaci schází čárka mezi slovy „odběru plynu“ a 

„nebo“, což způsobuje jistou zmatečnost předmětného ustanovení. Ustanovení má zjevně 
dopadat na dvě skupiny dodávek plynu: na dodávky plynu, u kterých se cena za dod ávku p lynu 
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podle odstavce 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru plynu, a dále na dodávky plynu, na 

které se neuplatňuje cena plynu podle odstavce 2. Proto musí text oddělovat čárka, aby 

nevznikaly výkladové nejasnosti. 

2. Připomínka k § 3 odst. 8  

Požadujeme následující úpravu: 

„Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona a nejedná se o 
dodávky elektřiny zákazníkům neuvedeným v § 4 nebo zákazníkům nesplňujícím věcné podmínky 

pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6, stanoví se pro dodávky elektřiny dodavatelem 

poslední instance cena elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s 
elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině skutečné dodávky a  

částek v Kč/MWh stanovených pro hladinu připojení odběrných míst zákazníků v odstavci 6.“. 

Odůvodnění:  

§ 3 odst. 8 zní: „Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákon a a 
nejedná se o dodávky elektřiny zákazníkům uvedeným v § 4 nebo nesplňujícím věcné podmínky 

pro uplatnění stanovených cen elektřiny podle § 6, stanoví se pro dodávky elektřiny…“. 

Ustanovení dopadá na případy, kdy  

• se nejedná o dodávky elektřiny zákazníkům uvedeným v § 4 nebo 

• se nejedná o dodávky elektřiny zákazníkům nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění 

stanovených cen elektřiny podle § 6. 

Naproti tomu § 2 odst. 5 druhá věta zní: „Pro dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance 

zákazníkům neuvedeným v § 4 nebo zákazníkům nesplňujícím věcné podmínky pro uplatnění 

stanovených cen elektřiny podle § 6 se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.“. 

Ustanovení si ve splnění věcných podmínek rozporují.  Vůle zákonodárce zřejmě spočívala ve 
stanovení náhradní ceny ve formě spotové ceny + 150-350 Kč/MWh i pro ty zákazníky, kteří by 

spadali do kategorie § 4, ale nedoložili povinné prohlášení. V opačném případě by tato skupina 

zákazníků v režimu dodávek poslední instance neměla vůbec žádný strop cen.  

3. Připomínka k § 6 odst. 5 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. a) je 
poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto 

nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1), obchodníkovi s elektřinou, který do 

odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny. Podmínkou pro uplatnění ceny za 
dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) pro období do 30. dubna 2023 je 

poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 7 k tomuto 
nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek 

stanovených pro velkého podnikatele, obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa 
zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny 

zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení 

zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 k tomuto nařízení o tom, že je velkým 
podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého 

podnikatele, obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku 
elektřiny, a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro odběr elektřiny za 

stanovenou cenu elektřiny. Součástí prohlášení zákazníka podle § 4 odst. 2 písm. b) je prohlášení 
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o doručení zprávy, ne starší než 30 dnů, o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu 

podle § 8d odst. 6 ministerstvu.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme do nařízení přidat platnost prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku 

nadměrného majetkového prospěchu. V průběhu roku se může situace u daného zákazníka 
změnit a dle nařízení by mohl používat stejné prohlášení v průběhu celého roku bez zaznamenání 

nových okolností. 

4. Připomínka k § 6 odst. 6 a § 7 odst. 8 

Požadujeme následující úpravu, jejímž je cílem zkrácení doby platnosti na měsíc místo 

navrhovaného kvartálu: 

„§ 6 (6) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku 

elektřiny. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty druhé v průběhu prvního 
kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle 

odstavce 5 věty druhé třetí pro období po 30. dubnu 2023 v průběhu druhého nebo třetíh o 

kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce následujícího kalendářního měsíce následujíc ího 
po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty druhé 

v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023. 

§ 7 (8) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavců 2 až 5 nejpozději do konce kalendářního 

měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku plynu. 
Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty druhé v průběhu prvního ka lendářního 

čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 
věty druhé třetí pro období po 30. dubnu 2023 v průběhu druhého nebo třetího ka lendářního 

čtvrtletí 2023 je platné do konce následujícího kalendářního měsíce následujícího po skončení 
kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty druhé třetí 

v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 6 odst. 5 druhé věty a § 7 odst. 4 druhé věty nařízení vlády však řeší jenom 

prohlášení, které se podávají jen pro období do 30. 4. 2023. Není možné je podávat ve 2., 3. 
nebo 4. kalendářním čtvrtletí roku 2023. Dle našeho názoru mají uvedená ustanovení spíše 

odkazovat na větu třetí § 6 odst. 5 a § 7 odst. 4 nařízení vlády, která řeší podávání prohlášení po 

30. 4. 2023. Navrhujeme předmětná ustanovení upravit v uvedeném smyslu.  

Zkrácení doby platnosti prohlášení z roku na kvartál představuje další výrazný zásah do systémů a 
procesů dodavatelů, u nichž již probíhá realizace úprav dle původního konceptu. Pokud by však 

stávající koncept měl být upraven, považujeme za žádoucí, aby platnost prohlášení byla zkrácena 
na kalendářní měsíc nikoliv kvartál. Zkrácení doby platnosti na měsíc přitom považujeme 

přínosné pro stát i dodavatele, když povede ke zkrácení doby, po kterou budou příslušní zákazníci 

neodůvodněně účtování za ceny dle cenové regulace. Výsledkem bude snížení objemu následně 
poskytovaných kompenzací, s tím související snížení závislosti dodavatelů na těchto 

kompenzacích, a i posílení finanční stability dodavatelů, na níž má prodleva mezi uplatněním 

cenové regulace a poskytnutím kompenzací významný vliv.  

5. Připomínka k § 6 odst. 7 a § 7 odst. 9 

Namítáme, že nařízení vlády v ustanoveních § 6 odst. 7 a § 7 odst. 9 nestanovuje žádnou formu 
ani obsah oznámení o neuplatnění práva zákazníka na dodávku elektřiny a plynu za podmínek 

stanovených pro velkého podnikatele. 
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Odůvodnění: 

V § 6 odst. 7 nařízení vlády je mimo jiné uvedeno, že „Oznámí-li zákazník, který je velkým 

podnikatelem nebo který požádal o dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého 

podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku elektřiny za podmínek 
stanovených pro velkého podnikatele, platí věty první a druhá obdobně.“. V § 7 odst.  9 nař ízení 

vlády je mimo jiné uvedeno, že „Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který 
požádal o dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období 

neuplatňuje právo na dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí 

věty první a druhá obdobně.“. 

Máme za to, že nařízení vlády by mělo přesně stanovit formu a náležitosti oznámení, že zákazník 
již neuplatňuje právo na dodávku elektřiny a plynu za cenu stanovenou nařízením, a to například 

doplněním takového prohlášení do přílohy nařízení vlády. Takové doplnění nařízení vlády by 
zlepšilo právní jistotu jak samotných zákazníků, tak i obchodníků, protože by bylo jednoznačně 

stanovilo obsah a formu tohoto prohlášení.  Bez takového doplnění nařízení vlády budou vznikat 

nejasnosti a praktické problémy s ohledem na různou praxi a postupy jednotlivých zákazníků.  

6. Př ipomínka k § 7 odst. 4 

Požadujeme následující úpravu ustanovení: 

„Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. a) je 
poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto 

nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1) a zda v odběrném místě vyrábí 

elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku 
plynu. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) pro 

období do 30. dubna 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného 
v příloze č. 8 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku p lynu 

za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z 

plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu. 
Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) pro 

období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného 
v příloze č. 11 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku 

elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, obchodníkovi s plynem, který do 

odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a nepřekračuje nejvyšší přípustný ma jetkový  
prospěch pro odběr plynu za stanovenou cenu plynu. Součástí prohlášení zá kazníka podle § 4 

odst. 4 písm. b) je prohlášení o doručení zprávy, ne starší než 30 dnů,  o posouzení vzniku 

nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 6 ministerstvu.“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme do nařízení přidat platnost prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku 

nadměrného majetkového prospěchu. V průběhu roku se může situace u daného zákazníka 

změnit a dle nařízení by mohl používat stejné prohlášení v průběhu celého roku bez zaznamenání 

nových okolností. 

7. Připomínka k § 8a odst. 3 

Požadujeme vyhodnotit, zda budoucí příjemci podpory ve formě zastropovaných cen energií 

mohou být energeticky náročným zákazníkem, který kromě nákupu elektřiny a plynu nakupuje i 

jiné energetické produkty. Pokud ano, je třeba příslušné ustanovení návrhu nařízení upravit ve 
smyslu definice energeticky náročného zákazníka uvedené v dočasném krizovém rámci, neboť 

současná definice v návrhu nařízení vlády zahrnutí nákupu jiných energetických produktů  

neumožňuje. 
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Odůvodnění: 

Energeticky náročný zákazník je definován jako velký podnikatel, který na nákup elektřiny a plynu 

vynaložil nejméně 3 % hodnoty ročního úhrnu čistého obratu za referenční období nebo nejméně 

6 % hodnoty úhrnu čistého obratu za prvních 6 měsíců roku 2022. V poznámce pod čarou č . 95 
dočasného krizového rámce je tento subjekt charakterizován jako subjekt, jehož nákupy 

energetických produktů (včetně jiných energetických produktů než zemního plynu a elektřiny) čin í 

uvedená 3 %, příp. 6 %.  

8. Připomínka k § 8a odst. 5 

Požadujeme upravit ustanovení ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z bodu 2.4 dočasného krizového rámce není zřejmé, zda by se hodnoty dosazované do vzorce dle 

odst. 66 písm. e) DKR počítaly bez DPH, jak je navrhováno v § 8a odst. 5 návrhu nařízení. 

Navrhujeme tuto skutečnost vyjasnit/ověřit. 

9. Připomínka k § 8a odst. 7 

Požadujeme upravit ustanovení ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z textu ustanovení není zřejmé, o jaké rozhodnutí se jedná, příp. o jaké podmínky Evropské 

komise se jedná. Navrhujeme text zpřesnit nebo zjednodušit. 

10. Připomínka k Příloze č. 1 

Namítáme, že výkaz výrobce tepelné energie uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády neobsahuje v 

části A pole pro EIC odběrného místa, ke kterému se výkaz vztahuje.  

Odůvodnění: 

Není zřejmé, z jakého důvodu není ve výkazu výrobce tepelné energie podle přílohy č. 1 nař ízení 
vlády uvedeno pole pro uvedení EIC odběrného místa, ke kterému se výkaz vztahuje. Tento výkaz 

obsahuje pouze adresu výrobny tepelné energie. To je však nedostatečné. Vzhledem ke 
skutečnosti, že prohlášení zákazníka uvedené v příloze č. 6 na základě kterých zákazník 

v postavení výrobce tepelné energie bude následně dodávat výkazy uvedené v příloze č. 1 (viz. 

ustanovení § 7 odst. 5 nařízení vlády), obsahují pouze EIC odběrného místa a nikoliv adresu 
výrobny tepelné energie, nebude jednoznačné, pro jaké odběrné místo zákazník v postavení 

výrobce tepelné energie výkazy dokládá. Navrhujeme proto doplnění  přílohy č. 1 o pole pro EIC 
odběrného místa. Bez takového doplnění budou vznikat praktické problémy a nejasnosti při 

uplatňování cen plynu podle nařízení vlády. 

11. Připomínka k příloze č. 3 nařízení vlády 

Namítáme, že prohlášení zákazníka uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády neobsahuje pole pro 

EIC/EAN odběrného místa, ke kterému se prohlášení vztahuje.  

Odůvodnění: 

Není zřejmé, z jakého důvodu není v prohlášení zákazníka podle přílohy č. 3 nařízení vlády 
uvedeno pole pro uvedení EIC/EAN odběrného místa, ke kterému se toto prohlášení vztahuje. 

V jiných prohlášeních zákazníka uvedených v přílohách nařízení vlády se pole pro EIC/EAN 

nachází (s výjimkou výše uvedené přílohy č. 1 nařízení vlády). Nevidíme proto důvod, proč by toto 
pole nemělo být obsaženo i v příloze č. 3, kdy i z této samotné přílohy explicitně vyplývá, že se má 

vztahovat ke konkrétnímu odběrnému místu, viz. formulace: „Zákazník prohlašuje, že plyn 
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odebíraný v odběrném místě …“. Pokud toto pole nebude do přílohy č. 3 doplněno, nebude se dát 

jednoznačně identifikovat odběrné místo, ke kterému se toto prohlášení vztahuje. Navrhujeme 
proto doplnění přílohy č. 3 o pole pro EIC/EAN odběrného místa. Bez takového dop lnění budou 

vznikat praktické problémy a nejasnosti při uplatňování cen podle nařízení vlády. 

C. Doporučující konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 8a odst. 7 

Doporučujeme zvážit způsob kalkulace jiných podpor na úhradu nákladů na nákup elektřiny a 
plynu poskytnuté velkému podnikateli nebo na výrobu tepelné energie dodávané velkému 

podnikateli v období od 1. února 2022, tak aby tento systém byl v praxi aplikovatelný a současně 

odpovídal pravidlům DKR. 

Odůvodnění: 

Textace věty druhé odstavce 7 by mohla vést k paradoxní situaci, kdy v některých případech 
přímo nařízení stanovuje, které nejsou zahrnuty do výpočtu  nejvyššího majetkového prospěchu (§ 

4 odst. 3 nebo odběrem plynu podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d)),  současně však klade 
požadavek na snížení výše podpory prostřednictvím stanovení cenových stropů pro jiné podpory,  

které by byly aplikovaný analogickým postupem, např. pro malé odběratele v teplárenství.   

2. Připomínka k § 9  

Doporučujeme zpřesnit postup podle tohoto ustanovení i pro případy, kdy zákazník zašle 

neúmyslně prohlášení podle špatné přílohy k tomuto nařízení a bude požadovat jeho opravu 

postupem podle § 9.  

Odůvodnění: 

Stávající právní úprava umožňuje dva rozdílné výklady tohoto ustanovení:  

Názor I: V případě, když zákazník dodá nesprávné prohlášení (jiné, než má dodat ve svém 
případě) nebo je podané prohlášení neúplné, tak lze tuto skutečnost nap ravit uplatněním práva 

na opravu takového prohlášení za správné prohlášení. 

Názor II: Uvedené právo na opravu se vztahuje jen na to, když je v prohlášení nebo výkazu 
uvedené špatný údaj, ale prohlášení nebo výkaz sám o sobě je podle správného vzoru a je i úplný 

(výčet odběrných míst), tzn. pokud předmětné prohlášení není podle správného vzoru, resp. není 

úplné, nelze k němu přihlížet a na zákazníka se pro dané období stanovená cena neuplatní. 

Jednoznačně doporučujeme toto ustanovení zpřesnit tak, aby nedocházelo k výkladové nejasnosti 

a následným sporům mezi účastníky trhu. 

3. Př ipomínka k příloze č. 1 a 9 

Přílohu č. 1 a 9 navrhujeme sloučit, a to do jednoho společného výkazu s následujícím zněním:  

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.  

VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE 

 
Část A 

 Za vykazované období:  

Měsíc Rok 
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Název nebo obchodní firma 

 

IČO (bylo-li přiděleno) 
 

Adresa výrobny tepelné 
energie 

 

Kontaktní e-mail/telefon 

 

 

Identifikační číselný kód 
odběrného místa (EIC) 

 

Typ výrobny tepelné 
energie 

 

☐  Domovní kotelna (dále jen „DK“) 

☐  Zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden                   
objekt jednoho zákazníka (dále jen „Z1“) 

☐   Ostatní (dále jen „O“) 

Část B 

Část dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 PdMi za 
plyn použitý na výrobu tepelné energie podle § 4 odst.  4  
písm. c) nebo d) 

% 

 

Základ části dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 
PdDKi  

% 

 

Část dodávky plynu použitého na výrobu elektřiny % 

 

Množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny 
 

% 

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo 
nepravdivých údajů v tomto prohlášení je přestupkem podle energetického 

zákona. 
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Dne: ………………..  .……..………………………………………….. 

     Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka“. 
 

Odůvodnění: 

I s ohledem na předchozí připomínky k rozsahu přílohy č. 1 navrhujeme nové zkrácené znění 
přílohy č. 1, která by nadto sloužila i pro vykázání množství plynu  spotřebovaného na výrobu 

elektřiny (aktuálně navrženo vykazovat prostřednictvím přílohy č. 9).  Tento návrh zároveň 
zahrnuje i sloučení přílohy č. 1 a přílohy č. 9. Dle navrhované logiky by měly být předávány pouze 

výsledné údaje nezbytné pro uplatnění cenové regulace, aby užití jednotného vzoru bylo v  praxi 

jednodušší a přehlednější, a to jak z pohledu vykázání hodnot, tak jejich následného zpracování.  
Nadto je výrobce tepelné energie ze zemního plynu běžně rovněž výrobcem elektřiny, proto by 

odpadla nutnost dvojího vykazování. 

4. Připomínka k příloze č. 9  

Pro případ, že nebude vyhověno připomínce k příloze č. 1 a 9 navrhujeme, aby v prohlášení byl 

údaj o vykazovaném množství plynu spotřebovaným na výrobu elektřiny uváděn v %, nikoliv 

v MWh. 

Odůvodnění: 

Cílem je sjednotit formát předávaných údajů s  údaji předávanými v rámci přílohy č. 1 a obecně tak 

usnadnit následující zpracování jednotlivých prohlášení. 

5. Př ipomínka k novým odběrům a přepisům odběrných míst mezi zákazníky 

Namítáme, že nařízení vlády má nevhodně nastavené procesy s ohledem na nové odběry a 

přepisy odběrných míst. V takových případech totiž zákazník bude fakturován vždy za smluvní 
cenu minimálně do konce toho měsíce, ve kterém nový odběr vznikl nebo došlo k přepisu, protože 

zákazník nemá možnost dodat prohlášení s předstihem.  

Odůvodnění:  

Z nařízení vlády vyplývá, že zákazník musí dokládat prohlášení do konce předcházejícího měsíce, 

aby se od následujícího měsíce uplatnily ceny stanovené nařízením vlády. 

Procesy nového odběru a přepisů odběrných míst však probíhají vždy jen do budoucna (zákazník 
požádá o nový odběr v odběrném místě, které vznikne k určitému budoucímu datu, nebo obdobně 

v případě přepisů, kdy přepis odběrného místa na nového zákazníka proběhne vždy až 
k budoucímu datu). V praxi nařízení vlády však tyto skutečnosti fakticky znamenají, že aby se u 

takového zákazníka uplatnila cena stanovená nařízením vlády v daném měsíci, musel by 

prohlášení zákazník (u nového odběrného místa) nebo nový zákazník (u přepisu odběrného místa) 
dodat do konce předcházejícího měsíce, kdy však odběrné místo ještě nemuselo existovat (u 

nového odběrného místa), případně nebylo ještě zasmluvněno na nového zákazníka (v případě 

přepisu). 

Máme za to, že uvedené situace by měly být novelou nařízení vlády řešeny a nedostatky 

odstraněny.  

 

 

 

 


