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298

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2022

o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona
č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona
č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb. a zákona
č. 287/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na na-
stalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou
a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje
zákazníky, pro které se stanovené ceny elektři-
ny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodáv-
ky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny
elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých
se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah
a způsob poskytování informací nezbytných k uplat-
nění stanovených cen elektřiny a plynu.

(2) Toto nařízení dále upravuje možný způsob
určení obchodníka s elektřinou nebo plynem k zajiš-
tění dodávek elektřiny nebo plynu v době, kdy jsou
stanoveny ceny elektřiny nebo plynu podle § 19d
odst. 1 energetického zákona.

§ 2

Ceny elektřiny a plynu

(1) Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou ce-
nami maximálními podle zákona o cenách. Stano-
vené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané
hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují
cenu související služby v elektroenergetice nebo ply-
nárenství.

(2) Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní
pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované
v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

(3) Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za
dodávku elektřiny poskytovanou podle smlouvy
o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených
službách dodávek elektřiny do odběrného místa zá-
kazníka registrovaného v systému operátora trhu
a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa
zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě
na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíč-
ního platu. Stanovená cena plynu se skládá z ceny za
dodávku plynu poskytovanou podle smlouvy o do-
dávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách
dodávek plynu do odběrného místa zákazníka re-
gistrovaného v systému operátora trhu a v případě
dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který
je podle právního předpisu upravujícího pravidla
trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo
maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.

(4) Stanovené ceny elektřiny a plynu se dále
vztahují na dodávky elektřiny nebo plynu zajišťo-
vané podle § 19g odst. 1 energetického zákona.

§ 3

Výše maximálních cen elektřiny a plynu

(1) Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve
výši 5 000 Kč/MWh.

(2) Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši
2 500 Kč/MWh.
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(3) Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se
stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(4) Stálý měsíční plat za dodávku plynu se sta-
noví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elek-
třiny 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 sta-
novenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena
za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru
elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosa-
žené na denním trhu s elektřinou organizovaném
operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině do-
dávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny
a částky 500 Kč/MWh.

§ 4

Kategorie zákazníků se stanovenou cenou

(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1
se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny

a) do odběrného místa zákazníka, které je připo-
jeno k distribuční soustavě na hladině nízkého
napětí,

b) do odběrného místa, které je připojeno k distri-
buční soustavě na hladině vysokého nebo velmi
vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který
je

1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek a je v registru ekono-
mických subjektů podle zákona o státní sta-
tistické službě zařazen do klasifikace s kódem
institucionálního sektoru 12100 nebo kódem
institucionálního sektoru podřazeným pod
kódem 13000,

2. školou nebo školským zařízením zapsaným
v rejstříku škol a školských zařízení nebo
vysokou školou zapsanou v registru vyso-
kých škol a uskutečňovaných studijních pro-
gramů,

3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsa-
ným v Národním registru poskytovatelů
zdravotních služeb podle zákona o zdravot-
ních službách,

4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným
v registru poskytovatelů sociálních služeb
podle zákona o sociálních službách,

5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace
evidovaným v ústřední evidenci vybraných
údajů o vodovodech a kanalizacích podle zá-
kona o vodovodech a kanalizacích,

c) pro napájení elektrické trakce do odběrného
místa zákazníka, který je provozovatelem želez-
niční dopravní cesty nebo provozovatelem do-
pravních prostředků elektrické trakce při pro-
vozování drážní dopravy na dráze železniční,
tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle
zákona o drahách.

(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazní-
kovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku
elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na 80 % nejvyšší
měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě
stanovené podle § 5, které je připojeno k distribuční
soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého
napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo
středním podnikatelem1).

(3) Cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 se
vztahuje na veškeré dodávky plynu do odběrného
místa

a) zákazníka kategorie domácnost nebo malo-
odběratel podle právního předpisu upravujícího
pravidla trhu s plynem,

b) které je podle právního předpisu upravujícího
pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie
střední odběratel nebo velkoodběratel, jedná-li
se o zákazníka, který je

1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek a je v registru ekono-
mických subjektů podle zákona o státní sta-
tistické službě zařazen do klasifikace s kódem
institucionálního sektoru 12100 nebo kódem
institucionálního sektoru podřazeným pod
kódem institucionálního sektoru 13000,

2. školou nebo školským zařízením zapsaným
v rejstříku škol a školských zařízení nebo
vysokou školou zapsanou v registru vyso-
kých škol a uskutečňovaných studijních pro-
gramů,
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3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsa-
ným v Národním registru poskytovatelů
zdravotních služeb podle zákona o zdravot-
ních službách,

4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným
v registru poskytovatelů sociálních služeb
podle zákona o sociálních službách,

5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace
evidovaným v ústřední evidenci vybraných
údajů o vodovodech a kanalizacích podle zá-
kona o vodovodech a kanalizacích.

(4) Nejedná-li se o dodávky plynu zákazníkovi
podle odstavce 3, vztahuje se cena za dodávku plynu
podle § 3 odst. 2 dále na

a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu
v odběrném místě stanovené podle § 5, které
je zařazeno do kategorie střední odběratel,
jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo
středním podnikatelem1) a v odběrném místě
nevyrábí elektřinu z plynu,

b) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného
na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu
teplé užitkové vody v odběrném místě zákaz-
níka, které je zařazeno do kategorie střední od-
běratel a ve kterém je instalována domovní ko-
telna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu te-
pelné energie pro jeden objekt jednoho zákaz-
níka, včetně poměrné části technologické vlastní
spotřeby a ztrát, nebo

c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného
na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné
energie provozovaném držitelem licence na vý-
robu tepelné energie a dodávané do rozvodného
tepelného zařízení provozovaného držitelem li-
cence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné
části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

(5) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 3 se vzta-
huje na dodávku elektřiny do odběrného místa zá-
kazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na
hladině nízkého napětí.

(6) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 4 se vzta-
huje na dodávku plynu do odběrného místa zákaz-
níka, který je podle právního předpisu upravujícího
pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domác-
nost nebo maloodběratel.

(7) Je-li sjednána cena za dodávku elektřiny od-
lišně pro období platnosti vysokého a nízkého tarifu,

vztahuje se cena za dodávku elektřiny samostatně na
každou ze sjednaných cen za dodávku elektřiny.

§ 5

Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru
elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství

elektřiny a plynu za stanovenou cenu

(1) Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny
z hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí se
stanoví ke dni 19. prosince 2022 jako nejvyšší hod-
nota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v od-
běrném místě v celém kalendářním měsíci, který se
označením shoduje s kalendářním měsícem, za který
se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za ob-
dobí od 1. září 2017 do 31. srpna 2022, nebo období
kratší, pokud nejsou u operátora trhu evidované sku-
tečné hodnoty odběrů elektřiny za celé toto období.
Skutečnými měsíčními hodnotami odběru podle vě-
ty první jsou hodnoty odběru elektřiny stanovené
z aktuálních hodnot odběru elektřiny předaných
provozovatelem distribuční soustavy operátorovi
trhu postupem podle právního předpisu upravují-
cího pravidla trhu s elektřinou. Neobdržel-li operá-
tor trhu skutečné hodnoty odběru za všechny dny
příslušného kalendářního měsíce, nezahrnuje se ten-
to měsíc do výpočtu nejvyšší měsíční hodnoty od-
běru.

(2) Nejsou-li u operátora trhu evidované sku-
tečné hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 1
alespoň za jeden celý kalendářní měsíc, za který se
nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, je nejvyšší
měsíční hodnotou odběru skutečná hodnota odběru
elektřiny předaná provozovatelem distribuční sou-
stavy obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím
systému operátora trhu pro vyúčtování dodávek
elektřiny a souvisejících služeb podle právního před-
pisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou za pří-
slušný kalendářní měsíc, za který se uplatňuje cena
za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2.

(3) Operátor trhu zpřístupní dodavateli elek-
třiny stanovenou nejvyšší měsíční hodnotu odběru
elektřiny v informačním systému operátora trhu.

(4) Vztahuje-li se cena za dodávku elektřiny
podle § 3 odst. 1 na stanovenou hodnotu odběru
elektřiny v odběrnémmístě a zákazník v kalendářním
měsíci překročí stanovenou hodnotu odběru elek-
třiny, stanoví obchodník s elektřinou poměr stano-
vené hodnoty odběru elektřiny a celkového skuteč-
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ného odběru elektřiny v odběrném místě zákazníka.
Tímto poměrem obchodník s elektřinou rozdělí
hodnoty odběru elektřiny v jednotlivých obchod-
ních hodinách mezi hodnotu odběru elektřiny, na
kterou se vztahuje cena za dodávku elektřiny podle
§ 3 odst. 1, a zbývající hodnotu odběru elektřiny za
sjednanou cenu za dodávku elektřiny nebo v případě
smlouvy sjednané § 19g odst. 1 energetického zá-
kona za cenu podle § 3 odst. 5.

(5) Pro stanovení nejvyšší měsíční hodnoty od-
běru plynu zákazníkem kategorie střední odběratel
se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 3. Vzta-
huje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na
stanovenou hodnotu odběru plynu v odběrném mís-
tě a zákazník v kalendářním měsíci překročí stano-
venou hodnotu odběru plynu, stanoví obchodník
s plynem poměr stanovené hodnoty odběru plynu
a celkového skutečného odběru plynu v odběrném
místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s ply-
nem rozdělí hodnoty odběru plynu v jednotlivých
plynárenských dnech mezi hodnotu odběru plynu,
na kterou se vztahuje cena za dodávku plynu podle
§ 3 odst. 2, a zbývající hodnotu odběru plynu za
sjednanou cenu za dodávku plynu.

(6) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle
§ 3 odst. 2 na poměrnou část odběru plynu v odběr-
ném místě, stanoví obchodník s plynem poměr po-
měrné části odběru plynu a celkového skutečného
odběru plynu v odběrném místě zákazníka. Tímto
poměrem obchodník s plynem rozdělí hodnoty od-
běru plynu v jednotlivých plynárenských dnech
mezi hodnotu odběru plynu, na kterou se vztahuje
cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2, a zbývající
hodnotu odběru plynu za sjednanou cenu za do-
dávku plynu.

(7) Je-li zúčtovací období kratší než kalendářní
měsíc, vyhodnocuje se skutečnost, zda zákazník pře-
kročil stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo
plynu postupem podle odstavce 4 nebo 5, nebo po-
měrná část odběru plynu postupem podle odstav-
ce 6 poměrně podle počtu dnů trvání zúčtovacího
období.

§ 6

Věcné podmínky
pro uplatnění stanovených cen elektřiny

(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. a) a stá-

lého měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 5
za zúčtovací období je, že je odběrné místo zákaz-
níka registrované u operátora trhu jako odběrné
místo odběratel kategorie C nebo D podle právního
předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou.

(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) je
poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru pro-
hlášení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení
obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného mís-
ta zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny, o tom, že
je osobou vykonávající činnost nebo poskytující
službu podle § 4 odst. 1 písm. b) a v odběrném místě
odebral za období od 1. července 2021 do 30. června
2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon
této činnosti nebo poskytování služby. Odebírá-li
zákazník elektřinu pro výkon činnosti nebo posky-
tování služby podle § 4 odst. 1 písm. b) ve více od-
běrných místech, poskytuje prohlášení podle věty
první za každé odběrné místo. V případě odběrného
místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po
celé období podle věty první, se hodnota odběru
elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování
služby určí z posledních známých hodnot odběru
elektřiny za období před poskytnutím prohlášení,
nejvýše však za období 12 měsíců. Podmínka po-
skytnutí prohlášení podle věty první se nevztahuje
na uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi
podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1.

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. c) je, že
je odběrné místo v systému operátora trhu označeno
příznakem odběrného místa, ve kterém se uskuteč-
ňuje dodávka elektřiny pro napájení elektrické
trakce.

(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 je poskytnutí
prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvede-
ného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je
malým nebo středním podnikatelem1), obchodníkovi
s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka
zajišťuje dodávku elektřiny.

(5) Zákazník poskytne prohlášení podle od-
stavců 2 a 4 nejpozději do konce kalendářního mě-
síce, který předchází měsíci, za který se má začít
uplatňovat cena za dodávku elektřiny. Platí, že pod-
mínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny je
splněna do doby, než zákazník oznámí obchodní-
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kovi s elektřinou, že přestal splňovat znaky malého
nebo středního podnikatele1) nebo vykonávat čin-
nosti nebo poskytovat služby podle § 4 odst. 1
písm. b). Pokud zákazník oznámí obchodníkovi
s elektřinou změnu prohlášených skutečností v prů-
běhu kalendářního měsíce, platí podmínka pro uplat-
nění ceny za dodávku elektřiny za splněnou do
konce tohoto kalendářního měsíce. K prohlášení po-
skytnutému po lhůtě podle věty první se pro uply-
nulý kalendářní měsíc nebo měsíce nepřihlíží.

(6) Přestane-li být zákazník malým nebo střed-
ním podnikatelem1) nebo přestane-li splňovat jiné
podmínky pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny,
je povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost
obchodníkovi s elektřinou.

§ 7

Věcné podmínky
pro uplatnění stanovených cen plynu

(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. a) a stálého
měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 6 za
zúčtovací období je, že je odběrné místo zákazníka
registrované u operátora trhu jako odběrné místo
zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel
podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu
s plynem.

(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) je po-
skytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlá-
šení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení ob-
chodníkovi s plynem, který do odběrného místa zá-
kazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že je oso-
bou vykonávající činnost nebo poskytující službu
podle § 4 odst. 3 písm. b) a v odběrném místě ode-
bral za období od 1. července 2021 do 30. června
2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této
činnosti nebo poskytování služby. Odebírá-li zákaz-
ník plyn pro výkon činnosti nebo poskytování
služby podle § 4 odst. 3 písm. b) ve více odběrných
místech, poskytuje prohlášení podle věty první za
každé odběrné místo. V případě odběrného místa,
ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období
podle věty první, se hodnota odběru plynu pro vý-
kon činnosti nebo poskytování služby určí z posled-
ních známých hodnot odběru plynu za období
před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za ob-
dobí 12 měsíců. Podmínka poskytnutí prohláše-
ní podle věty první se nevztahuje na uplatnění ceny

za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3
písm. b) bodu 1.

(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. a) je po-
skytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlá-
šení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení
o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1)
a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu, ob-
chodníkovi s plynem, který do odběrného místa zá-
kazníka zajišťuje dodávku plynu.

(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku
plynu podle § 4 odst. 4 písm. b) nebo c) je poskyt-
nutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení
uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení obchod-
níkovi s plynem, který do odběrného místa zákaz-
níka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že v odběrném
místě provozuje domovní kotelnu, zdroj tepelné
energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt
jednoho zákazníka nebo zdroj tepelné energie pro
výrobu tepelné energie a její dodávku do rozvod-
ného tepelného zařízení, a poskytnutí údajů o účelu
použití plynu v rozsahu a v členění podle výkazu
uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení obchod-
níkovi s plynem, který do odběrného místa zákaz-
níka zajišťuje dodávku plynu.

(5) Zákazník poskytne prohlášení podle od-
stavců 2 až 4 nejpozději do konce kalendářního mě-
síce, který předchází měsíci, za který se má začít
uplatňovat cena za dodávku plynu. Platí, že pod-
mínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu je
splněna do doby, než zákazník oznámí obchod-
níkovi s plynem změnu prohlášených skutečností.
Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s plynem
změnu prohlášených skutečností v průběhu kalen-
dářního měsíce, platí podmínka pro uplatnění ceny
za dodávku plynu za splněnou do konce tohoto ka-
lendářního měsíce. Výkaz podle odstavce 4 poskytne
zákazník nejpozději do pátého dne kalendářního mě-
síce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit
cena za dodávku plynu. K prohlášení nebo výkazu
poskytnutým po lhůtě podle věty první nebo čtvrté
se pro uplynulý kalendářní měsíc nebo měsíce ne-
přihlíží.

(6) Přestane-li být zákazník malým nebo střed-
ním podnikatelem1), přestane-li splňovat jiné pod-
mínky pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny
nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností,
je zákazník povinen neprodleně oznámit takovou
skutečnost obchodníkovi s plynem.

Sbírka zákonů č. 298 / 2022Strana 3334 Částka 139



(7) Pro jedno nebo více po sobě následujících
zúčtovacích období lze podmínky pro uplatnění
ceny za dodávku plynu splnit vždy poskytnutím
pouze jednoho prohlášení obchodníkovi s plynem
podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 k to-
muto nařízení, nebo podle vzoru prohlášení uvede-
ného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 8

Evidence odběrných míst
pro napájení elektrické trakce

(1) Provozovatel distribuční soustavy označuje
prostřednictvím systému operátora trhu příznakem
odběrná místa, u kterých eviduje dodávku elektřiny
pro napájení elektrické trakce.

(2) Operátor trhu zpřístupňuje údaje o odběr-
ných místech podle odstavce 1 dodavateli elektřiny,
ke kterému je odběrné místo v systému operátora
trhu přiřazeno.

§ 9

Oprava prohlášení a výkazů

(1) Zákazník je oprávněn opravit skutečnosti
v prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu vý-
robce tepelné energie do konce druhého kalendář-
ního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém pro-
hlášení zákazník poskytnul, nebo do konce kalen-
dářního měsíce následujícího po měsíci, za který po-
skytnul výkaz výrobce tepelné energie.

(2) Obchodník s elektřinou nebo obchodník
s plynem použije opravené skutečnosti z prohlášení
zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepel-
né energie pro vyúčtování dodávek elektřiny nebo
plynu za zúčtovací období nebo pro opravné vy-
účtování dodávek elektřiny nebo plynu, pokud již
za zúčtovací období provedl řádné vyúčtování do-
dávek elektřiny nebo plynu.

§ 10

Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen
za dodávku elektřiny nebo plynu

(1) Poskytuje-li zákazník prohlášení, oznámení
nebo výkaz podle § 6 nebo 7 (dále jen „stanovené
informace“), je povinen tak učinit prostřednictvím
elektronického systému pro poskytnutí stanovených
informací provozovaného obchodníkem s elektři-
nou nebo obchodníkem s plynem, pokud obchod-
ník s elektřinou nebo plynem takový elektronický

systém provozuje a současně o přijímání stanove-
ných informací touto formou uveřejní informaci na
svých internetových stránkách.

(2) Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem
neprovozuje elektronický systém pro poskytnutí
stanovených informací, poskytne zákazník stano-
vené informace prostřednictvím datové schránky ob-
chodníka s elektřinou nebo plynem nebo v podobě
datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elek-
tronickým podpisem a poskytnuté na elektronický
kontakt, který pro účel poskytnutí stanovených in-
formací obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí
a uveřejní na svých internetových stránkách, jinak
v listinné podobě doručené na adresu sídla obchod-
níka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro
doručování uveřejněnou na jeho internetových
stránkách.

(3) K předání stanovených informací jiným
způsobem se nepřihlíží.

§ 11

Přepočet kurzu

(1) Je-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu
sjednána v jiné měně než v Kč a není-li kurz pře-
počtu měn na Kč sjednán, použije se pro uplatnění
ceny za dodávku elektřiny nebo plynu kurz vyhlá-
šený Českou národní bankou pro poslední pracovní
den zúčtovacího období dodávky elektřiny nebo
plynu.

(2) Pro stanovení ceny za dodávku elektřiny
podle § 3 odst. 5 se cena elektřiny dosažená na den-
ním trhu s elektřinou v obchodní hodině v EUR/
/MWh přepočítá na Kč/MWh denním kurzem za-
okrouhleným na dvě desetinná místa, který je stano-
ven Českou národní bankou pro den, ve kterém do-
chází k dodávce elektřiny, nebo denním kurzem za-
okrouhleným na dvě desetinná místa posledního
předcházejícího pracovního dne, pokud den, ve kte-
rém dochází k dodávce elektřiny, není pracovním
dnem. Výsledná cena v Kč/MWh se zaokrouhluje
na celé Kč.

§ 12

Určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka
s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu

(1) Je-li součástí vertikálně integrovaného pod-
nikatele nebo vertikálně integrovaného plynáren-
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ského podnikatele více obchodníků s elektřinou ne-
bo obchodníků s plynem, kteří splňují podmínky
pro povinnost být dodavatelem poslední instance
podle § 12a odst. 1 věty první energetického zákona,
zajišťuje každý z těchto obchodníků s elektřinou
nebo obchodníků s plynem dodávku elektřiny nebo
plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona v do-
hodnutém rozsahu. Informaci o tom, v jakém roz-
sahu zajišťuje obchodník s elektřinou nebo obchod-
ník s plynem dodávku elektřiny nebo plynu podle
§ 19g odst. 1 energetického zákona, je obchodník
s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen zve-
řejnit na svých internetových stránkách.

(2) V rozsahu, ve kterém nezajišťuje dodávku
elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetic-
kého zákona jiný obchodník s elektřinou nebo ob-
chodník s plynem, je povinen zajišťovat dodávku
elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetic-
kého zákona ten obchodník s elektřinou nebo ob-
chodník s plynem, který má povinnost dodavatele
poslední instance podle § 12a odst. 1 věty druhé
energetického zákona.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel distribuční soustavy označí

v systému operátora trhu příznakem odběrná místa,
u kterých eviduje dodávku elektřiny pro napájení
elektrické trakce, do 5. ledna 2023.

(2) Pro období dodávky elektřiny nebo plynu
v lednu 2023 poskytne zákazník obchodníkovi
s elektřinou prohlášení podle § 6 odst. 2 a 4 nebo
obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 7 odst. 2
až 4 do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto na-
řízení. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle
věty první se pro období dodávky elektřiny nebo
plynu v lednu 2023 nepřihlíží. Poskytnul-li zákazník
obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s ply-
nem prohlášení podle § 6 odst. 2 a 4 nebo § 7 odst. 2
až 4 podle vzoru prohlášení uvedeného v přílohách
č. 2 až 5 k tomuto nařízení před nabytím účinnosti
tohoto nařízení, považuje se takové prohlášení zá-
kazníka za prohlášení podle věty první.

§ 14

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led-
na 2023, s výjimkou § 12, který nabývá účinnosti
dnem 1. listopadu 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Sbírka zákonů č. 298 / 2022Částka 139 Strana 3343



Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
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299

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2022,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů
za elektřinu, zemní plyn a teplo

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona
č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona
č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona

č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona
č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:

§ 1

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na
úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, se
zrušuje.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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300

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2022

o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic
pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Vláda nařizuje podle § 30 odst. 1 zákona č. 165/
/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 382/2021 Sb.:

§ 1

Hodnota vnitřního výnosového procenta investic
pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů

Hodnota vnitřního výnosového procenta inves-
tic za dobu trvání práva na podporu je v případě
výrobny elektřiny využívající energii

a) vody, větru, geotermální nebo slunečního záře-
ní 8,4 %,

b) biomasy 8,4 %,

c) bioplynu 8,4 %.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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301

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2022

o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s dočasným
znovuzavedením ochrany vnitřních hranic se povo-
lává nejvýše 80 vojáků v činné službě a 60 přísluš-
níků Celní správy České republiky.

§ 2

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

§ 3

Ministryně obrany určí vojáky v činné službě,

včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění úkolů
podle § 1. Ministr financí určí příslušníky Celní
správy České republiky, včetně techniky a výzbroje,
k plnění úkolů podle § 1.

§ 4

Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27, 34
až 37, 40 až 43, 48 až 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114
a v § 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 9. října
2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 28. října 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 5. října 2022

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „klasi-
fikace CZ-DRG“) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018,
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, ve znění sdělení Českého statistického úřadu
č. 253/2019 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 Sb., sdělení Českého statistického úřadu
č. 385/2020 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 217/2021 Sb., sdělení Českého statistického úřadu
č. 385/2021 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 80/2022 Sb.

Klasifikace CZ-DRG (Czech – Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní
lůžkové péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich hospitalizační pobyt.

Pro klasifikaci CZ-DR, verze 5.0 revize 1, se pro rok 2023 vydává:

1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 5.0 revize 1, platná verze
softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 5.0 revize 1, a doprovodné metodické pokyny:

a. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

b. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

c. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 5.0 revize 1, platná verze softwaru CZ-DRG
Grouper, verze 5.0 revize 1, a doprovodné metodické pokyny:

a. Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

b. Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

c. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

d. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

e. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3. Pravidla kódování a vykazování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 5.0 revize 1.

4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 5.0 revize 1, a doprovodné metodické
pokyny:

a. Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

b. Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

c. Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

d. Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky,
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací
pro klasifikaci CZ-DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci
CZ-DRG, verze 5.0 revize 1, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových strán-
kách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG,
verze 5.0 revize 1, jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace,
včetněmetodických materiálů a zpráv z datových analýz, jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG
Restart https://drg.uzis.cz.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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