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Prohlášení o odmítnutí záruk
Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nesou autoři. Publikace nemusí nutně
odrážet stanovisko Evropské unie nebo některé ze zmíněných organizací, pokud není
výslovně uvedeno. Ani EASME a Evropská komise nemohou nést odpovědnost za
jakékoli užití, které by mohlo být učiněno s obsahem a informacemi v ní obsažených.
Ale obsah je zjednodušen a slouží pouze k poskytnutí základních informací. Údaje
uvedené v dokumentu nelze považovat za vyčerpávající.
Legal and or official documentation released at EU level or the national legislation shall
be consulted
Právní nebo úřední dokumentace vydaná na úrovni EU nebo vnitrostátní právní
předpisy musí být konzultovány.

Potvrzení
SET projekt (smlouva č IEE / 13/557 / SI2.675575) je spolufinancován z programu
Inteligentní energie pro Evropu IEE Evropské unie spravované EASME, výkonné
agentury Evropské komise pro malé a střední podniky.
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About SET
SET-Save Energy in Textile SMEs (Úspora energií v malých a středních textilních
podnicích) je společný projekt, který má pomoci malým a středním evropským textilním
podnikům zlepšit energetickou účinnost jejich výroby a získat skutečně konkrétní
ekonomické výhody z účinného využívání zdrojů.
Více informací o projektu SET naleznete na webu www.eurate.eu/set

Projekt SET je součástí informační kampaně Energy Made-to
Measure, která trvá až do roku 2016 a má naučit více než 300
textilních a oděvních podniků, zejména malých a středních ,
účinnějšímu využívání energetických zdrojů.

Rychlé aktualizace lze také nalézt ve skupině Energy Made-to Measure na
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1. Přehled o energetické legislativě v České republice
1.1 Zákony
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 91/2005 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněněkterých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb.,
zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb. a
zákonem č. 670/2004 Sb.
Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změn některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých
zákonů
Zákon č. 314/2009 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů
Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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1.2 Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky k
energetickému zákonu
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování
stavu nouze v teplárenství
Vyhláška č.478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence
neoprávněným odběrem tepla
Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o
předávání údajů pro dispečerské řízení
Vyhláška č.388/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském
řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových
náležitostech havarijního plánu
Vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné
energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu
teplé vody pro více odběrných míst
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody
při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo
neoprávněné distribuci elektřiny
Vyhláška č. 476/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření
elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci
elektřiny
Vyhláška č. 387/2012 Sb. o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

http://www.eru.cz/

1.3 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
•

Vyhláška č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla
pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování
teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
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Výhledy a závěry
Novela energetického zákona byla schválena Poslaneckou sněmovnou a Senátem
(červen 2015) a bude s výjimkou některých ustanovení platit od 1. ledna 2016.
Aktualizace Státní energetické koncepce identifikue pět strategických priorit:
1

vyvážený mix primárních energetických zdrojů i zdrojů výroby elektřiny založený
na efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů,

2

udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv a udržování
dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie;

3

zvyšování energetické účinnosti národního hospodářství; rozvoj síťové
infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, tj.posílení mezinárodní
spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory
vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU;

4

podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české
energetikya podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality
technické inteligence v oblasti energetiky;

5

zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit
nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti
kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.
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Original Documents
1. Implementing Decree ERO to the law No. 458/2000 Coll. and 406/2000 Coll.
http://www.eru.cz/cs/
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