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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 a o stanovení s tím 

souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu 

zákazníka, ve znění pozdějších předpisů  

 

V Praze dne 20. března 2023 

Č. j.: 33/6000/2023 

 

A. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu  

1. Připomínka k  novelizačnímu bodu 1 (§ 2)  

Požadujeme upřesnit navrhovanou úpravu § 2 odst. 7 návrhu nařízení vlády ve spojení s úpravou 

§ 2 odst. 4 stávajícího znění nařízení vlády následovně: 

„(4) Stanovené ceny elektřiny a plynu se dále vztahují na dodávky elektřiny nebo plynu 
zajišťované podle § 19g odst. 1 energetického zákona a dodávky elektřiny do místa spotřeby 

prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě do místa  

spotřeby,  které není přímo připojené k  přenosové nebo d istr ibuční soustavě .   

(7) Pro dodávky elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny podle odstavce 4 do 
místa spotřeby zákazníka prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny  se ustanovení 

tohoto nařízení použijí obdobně; ustanovení o věcné podmínce pro uplatnění stanovené ceny 

spočívající v registraci odběrného místa v systému operátora trhu se nepoužije.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme upřesnit úpravu § 2 odst. 7 nařízení vlády tak, že se navrhovaná úprava přesune do 
§ 2 odst. 4 nařízení vlády. Tato úprava je vhodná s  ohledem na skutečnost, že odstavec 4 

stanovuje podmínky, za kterých se uplatní stanovené ceny elektřiny a plynu. Proto by i výjimky 

z těchto podmínek měly být uvedeny v tomto odstavci 4. Navrhovaná právní úprava výjimky 
z těchto podmínek stanovovala až v odstavci 7, což vyvolává interpretační nejasnosti celé úpravy 

závaznosti stanovených cen v případě dodávek přímým vedením. 

2. Připomínka k  novelizačnímu bodu 5 a 7 (§ 6 odst.  5,  § 7 odst.  4) 

Požadujeme upravit novelizační body tak, aby zněly následovně: 

„5. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „, pokud v bezprostředně předcházejícím 

období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu splnil podmínky pro uplatnění 

ceny za dodávku elektřiny a elektř inu za cenu stanovenou pod le § 3 odst.  1 odebra l“. 
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7. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, pokud v bezprostředně předcházejícím 

období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu splnil podmínky pro uplatnění 

ceny za dodávku plynu a  p lyn za  cenu stanovenou  podle § 3 odst.  2 odebra l“.“. 

Odůvodnění: 

Pokud zákazník poskytl podle § 6 odst. 5 svému dodavateli prohlášení o tom, že je velkým 
podnikatelem, splnil podmínky pro uplatnění regulované ceny za dodávku elektřiny, ale výsledná 

cena za dodávku elektřiny v období, na které uvedené prohlášení poskytl, byla nižší než cena 
stanovená v § 3 odst. 1, je nadbytečné a zbytečně zatěžující, aby podával ministerstvu zprávu o 

posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 a potažmo svému 

dodavateli prohlášení o doručení této zprávy ministerstvu. Důvodová zpráva předložená k této 
novele nařízení v předposlední větě k bodům 4 až 7 také říká, že je logické, aby velký podnikatel 

„činil prohlášení o podání zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu jen 
tehdy, pokud mu v předchozím období byla dodávána elektřina/plyn za stanovenou  cenu“. 

Navrhovaný text novely nařízení však (podle našeho názoru) váže možnost nepodání zprávy pouze 

na nesplnění podmínky pro uplatnění regulované ceny, což není tento případ, kdy velký podnikatel 
podmínky splnil, ale dodavatel elektřiny se následně z vlastní vůle rozhodl uplatnit ceny elektřiny 

nižší než je cena stanovená jako maximální. Obdobně je tomu u plynu. 

3. Připomínka k  novelizačnímu bodu 10 (§ 8a odst.  7) 

Požadujeme upravit novelizační bod tak, aby zněl následovně: 

„10. V § 8a odst. 7 se slova „nebo na výrobu tepelné energie dodávané velkému podnikateli“ 

nahrazují slovy „a o výši podpory na úhradu nákladů na tepelnou energii poskytnut é velkému 
podnikateli v případě odběru tepelné energie většího než 10  000 GJ v odběrném místě za  

ka lendářní rok“.“. 

Úplné znění ustanovení by bylo následující: 

„(7) Hodnoty nejvyšších přípustných majetkových prospěchů podle odstavce 1 se snižují o výši 

jiné podpory na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu poskytnuté velkému podnikateli nebo 

na výrobu tepelné energie dodávané velkému podnikateli a o výši podpory na úhradu nákladů na 
tepelnou energii poskytnuté velkému podnikateli v  případě odběru tepelné energie většího než 

10 000 GJ v odběrném místě za kalendářní rok v období od 1. února 2022 do skončení období, 
pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie3) nebo rozhodnutí Evropské komise, jímž byla schválena jiná opatření 

podpory podle článku 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Za podporu podle 

věty první se nepovažuje kompenzace nepřímých nákladů poskytovaná podle zákona upravujícího 

podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme upravit textaci změny § 8a odst. 7 způsobem odpovídajícím již připravené výzvě na 

podporu tepelné energie podle Dočasného krizového rámce. Výzva není určena na podporu 
výroby tepelné energie, ale směřuje na podporu zákazníků, tedy na jejich odběr tepelné energie. 

Ostatní změny námi navrhované jsou spíše formulačního charakteru a směřují k lepší 

přehlednosti textu. 

4. Připomínka k  § 8b odst.  1 (doplnění nového novelizačního bodu)  

Požadujeme upravit znění ustanovení následovně: 

„(1) Je-li velký podnikatel součástí seskupení osob, které jsou s ním ve vztahu ovládající nebo 

ovládané osoby nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle zákona o 
obchodních korporacích, činí nejvyšší přípustný majetkový prospěch všech členů tohoto 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298#f7589163
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seskupení s odběrnými místy na území České republiky  v souhrnu nejvyšší z hodnot rozsahů 

majetkového prospěchu kategorie A až E stanovených v EUR.“. 

Odůvodnění: 

Evropská komise přijala nový Dočasný krizový a transformační rámec. Ten potvrzuje limitaci výše 

veřejné podpory pro zmírnění dopadů energetické krize na jednotlivý členský stát. Z důvodu 

právní jistoty je potřebné tuto změnu reflektovat v národních předpisech. 

5. Připomínka k  novelizačnímu bodu 13 (§ 8d odst.  7) 

Požadujeme upravit znění ustanovení následovně: 

„(7) Velký podnikatel zpracuje zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu 
podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto nařízení, pokud v posuzovaném období odebra l 

elektřinu za cenu stanovenou podle § 3 odst.  1 . Zprávu o posouzení vzniku nadměrného 
majetkového prospěchu podává velký podnikatel ministerstvu v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronické aplikace portálu ministerstva do konce kalendářního měsíce, ve 
kterém nejpozději provádí posouzení za období podle odstavce 2 nebo 5. Část B zprávy o 

posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zpracovává velký podnikatel, který je 

členem seskupení osob. Velký podnikatel může určit,  že část B zprávy o posouzení vzniku 
nadměrného majetkového prospěchu zpracovává jiný člen téhož seskupení osob; v takovém 

případě velký podnikatel část B zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu 
nezpracovává. Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu lze podat jiným 

způsobem než prostřednictvím elektronické aplikace portálu ministerstva, pouze stanoví-li tak 

ministerstvo a informaci o jiném způsobu podávání zveřejní na svých internetových stránkách.“. 

Odůvodnění: 

Pokud zákazník poskytl podle § 6 odst. 5 svému dodavateli prohlášení o tom, že je velkým 
podnikatelem, splnil podmínky pro uplatnění regulované ceny za dodávku elektřiny, ale výsledná 

cena za dodávku elektřiny v období, na které uvedené prohlášení poskytl, byla následně z vůle 

dodavatele nižší než cena stanovená v § 3 odst. 1, je nadbytečné a zbytečně zatěžující, aby 
podával ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d 

odst. 7 a potažmo svému dodavateli prohlášení o doručení této zprávy ministerstvu. Důvodová 
zpráva předložená k této novele nařízení v předposlední větě k bodům 4 až 7 také říká, že je 

logické, aby velký podnikatel „činil prohlášení o podání zprávy o posouzení vzniku nadměrného 

majetkového prospěchu jen tehdy, pokud mu v předchozím období byla dodávána elektřina/plyn 
za stanovenou cenu.“. Stejně tak logické se jeví, aby, při nedodání elektřiny/plynu za stanovenou 

cenu, nebyl velký podnikatel povinen podávat ani zprávu o posouzení vzniku nadměrného 

majetkového prospěchu ministerstvu.  

 

6. Připomínka k  novelizačnímu bodu 16 (Příloha č .  10) 

V návaznosti na výše uvedené připomínky požadujeme upravit konec poslední věty novelizačního 

bodu 16 takto:    

„zákazník prohlašuje, že podal ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového 

prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení, pokud v bezprostředně předcházejícím období 
pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu splnil podmínky pro uplatnění ceny za 

dodávku elektřiny a elektř inu za cenu stanovenou podle § 3 odst.  1 odebra l“. 

Obdobně požadujeme upravit i bod 17 – Příloha č. 11 ve věci dodávek plynu.  

Odůvodnění:  
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Pokud zákazník poskytl podle § 6 odst. 5 svému dodavateli prohlášení o tom, že je velkým 

podnikatelem, splnil podmínky pro uplatnění regulované ceny za dodávku elektřiny, ale výsledná 
cena za dodávku elektřiny v období, na které uvedené prohlášení poskytl, byla nižší než cena 

stanovená v § 3 odst. 1, je nadbytečné a zbytečně zatěžující, aby podával ministerstvu zprávu o 

posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 a potažmo svému 
dodavateli prohlášení o doručení této zprávy ministerstvu. Důvodová zpráva předložená k této 

novele nařízení v předposlední větě k bodům 4 až 7 také říká, že je logické, aby velký podnikatel 
„činil prohlášení o podání zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu jen 

tehdy, pokud mu v předchozím období byla dodávána elektřina/plyn za stanovenou cenu“. 

Navrhovaný text novely nařízení však (podle našeho názoru) váže možnost nepodání zprávy vč. 
prohlášení pouze na nesplnění podmínky pro uplatnění regulované ceny, což není tento případ, 

kdy velký podnikatel podmínky splnil, ale dodavatel elektřiny se následně z  vlastní vůle rozhodl 

uplatnit ceny elektřiny nižší než je cena stanovená.  

7. Př ipomínka k  novelizačnímu bodu 18 (Příloha č .  13) 

Požadujeme do části „Pokyny k vyplnění části A (pokud nejsou údaje načteny automaticky 

v elektronické aplikaci):“ vložit text obecné poznámky např. takto: 

„V případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A se ve Zprávě o posouzení vzniku  

nadměrného majetkového prospěchu v části „A“ označené „Elektřina“ vyplňují údaje pouze do  
sloupců označených písm. (a) až (c), v části označené „Plyn“ do sloupců označených písm. (h) až  

(i) a  do části „Celkem za elektř inu a p lyn.“. 

Odůvodnění: 

Nařízení v § 8a odst. 1 písm. a) stanoví (bez dalších podmínek) rozsah majetkového prospěchu 

kategorie A – nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 2 000 000 EUR. Důvodová zpráva 
k nařízení vlády č. 28/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb. – zvláštní část K 

§ 8a říká, že „V první kategorii nesmí nejvyšší přípustný majetkový prospěch přesáhnout 2 mil 

EUR. V první kategorii nejsou stanoveny žádné specifické podmínky, které musí velký podnikatel 
splňovat – jinými slovy velcí podnikatelé, kteří odebírají elektřinu nebo plyn za stanovené ceny, 

budou moci formou této podpory získat majetkový prospěch do výše 2 mil. EUR vždy.“ Z tohoto 
důvodu je uvádění dalších údajů a provádění složitých výpočtů, na které je vázáno posouzení 

podmínek vyšších kategorií nejvyššího přípustného majetkového prospěchu, zbytečné a významně 

zatěžující podnikatele bez přidané hodnoty pro kohokoliv.   

 


