
 

 

Subjekty a podmínky zastropování cen energií dle nařízení vlády ČR č. 298/2022 Sb. - Zemní plyn 

 

Zemní plyn - maloodběr (MO) 

§ bod Zákazník oprávněný k zastropování Rozsah 
zastropování 

Podmínka zastropování dle § 6 a § 7 
nařízení 

Termín splnění 
podmínky zastropování 

4 odst. 3, 
písm. a) 

  

Všechna odběrná místa zákazníka kategorie domácnost nebo 
maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla 
trhu s plynem 

100% 

Odběrné místo zákazníka registrované       
u operátora trhu jako odběrné místo 
zákazníka kategorie domácnost nebo 
maloodběratel podle právního předpisu 
upravujícího pravidla trhu s plynem; 

Splnění určeno podle 
faktického stavu 

registrace u operátora 
trhu k dvacátému dni 
kalendářního měsíce, 

který předchází 
kalendářnímu měsíci, 
pro který se splnění 

věcné podmínky 
posuzuje. 

Zemní plyn - střední odběr a velkoodběr (VO) 

§ bod Zákazník oprávněný k zastropování Rozsah 
zastropování 

Podmínka zastropování dle § 6 a § 7 
nařízení 

Termín splnění 
podmínky zastropování 

4 odst. 3, 
písm. b) 1. 

Veřejný zadavatel podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, který je v registru ekonomických subjektů podle 
zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace           
s kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 
13000 (nebo s kódem institucionálního sektoru 12100); 

100% není -/- 

4 odst. 3, 
písm. b) 2. 

Veřejný zadavatel podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, který je v registru ekonomických subjektů podle 
zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace           
s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná        
o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo 
veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech 
Česká republika, kraj nebo obec; 

100% 

Poskytnutí prohlášení zákazníka 
obchodníkovi s plynem podle vzoru 
prohlášení uvedeného v příloze č. 3 
nařízení vlády ČR č. 298/2022 o tom, že je 
veřejným zadavatelem podle zákona         
o zadávání veřejných zakázek a jeho 
společníkem je pouze Česká republika 
nebo jeden nebo více územních 
samosprávných celků 

Nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, 
za který se má začít 
uplatňovat cena za 
dodávku plynu.  

4 odst. 3, 
písm. b) 3. Státní podnik, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou 

tiskovou kancelář; 100% není -/- 



 

 

4 odst. 3, 
písm. b) 4. 

Sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních 
organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní 
korporací; 
 

 
 

100% není -/- 

4 odst. 3, 
písm. b) 5. 

Školy nebo školská zařízení zapsaná v rejstříku škol                  
a školských zařízení nebo vysoké školy zapsané v registru 
vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, 

100% 
Poskytnutí prohlášení zákazníka podle 
vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 
k nařízení vlády ČR č. 298/2022  
obchodníkovi s plynem, který do 
odběrného místa zákazníka zajišťuje 
dodávku plynu, o tom, že je osobou 
vykonávající činnost nebo poskytující 
službu podle § 4 odst. 3 písm. b) bodů 5 
až 9 a v odběrném místě odebral za 
období od 1. července 2021 do 30. června 
2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro 
výkon této činnosti nebo poskytování 
služby a zda v odběrném místě vyrábí 
elektřinu z plynu.  

Nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, 
za který se má začít 
uplatňovat cena za 
dodávku plynu.  

4 odst. 3, 
písm. b) 6. 

Poskytovatelé zdravotních služeb zapsaní v Národním 
registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona            
o zdravotních službách; 

100% 

4 odst. 3, 
písm. b) 7. 

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru 
poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních 
službách; 

100% 

4 odst. 3, 
písm. b) 8. 

Provozovatelé vodovodu nebo kanalizace evidovaní                  
v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech                    
a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích; 

100% 

4 odst. 3, 
písm. b) 9. 

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb podle zákona          
o některých druzích podpory kultury, zpravodajské jednotky 
podle zákona o státní statistické službě; 

100% 

4 odst. 4, 
písm. a) 

  

Malý nebo střední podnikatel pokud v odběrném místě 
nevyrábí elektřinu z plynu (pozn.: definice dle čl. 2 ve spojení  
s čl. 3 až 5 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 
podniků); 

80 % nejvyšší 
měsíční hodnoty 
odběru plynu v 

odběrném místě  

Poskytnutí prohlášení zákazníka podle 
vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 
nařízení vlády ČR č. 298/2022 
obchodníkovi s plynem, který do 
odběrného místa zákazníka zajišťuje 
dodávku plynu o tom, že je malým nebo 
středním podnikatelem a v odběrném 
místě nevyrábí elektřinu z plynu. 

Nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, 
za který se má začít 
uplatňovat cena za 
dodávku plynu.  



 

 

4 odst. 4, 
písm. b) 

  

Zákazníkovi s odběrným místem, ve kterém je instalována 
domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu 
tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka; 

Poměrnou část 
dodávky plynu 

spotřebovaného 
na výrobu 

tepelné energie 
na vytápění a 
přípravu teplé 
užitkové vody 

Poskytnutí prohlášení zákazníka podle 
vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 6 
k nařízení vlády ČR č. 298/2022 
obchodníkovi s plynem, který do 
odběrného místa zákazníka 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 
rozvodného tepelného zařízení, a 
poskytnutí údajů o účelu použití plynu v 
rozsahu a v členění podle výkazu 
uvedeného v příloze č. 1 k nařízení vlády 
č. 298/2022 obchodníkovi s plynem, který 
do odběrného místa zákazníka zajišťuje 
dodávku plynu. 

Nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, 
za který se má začít 
uplatňovat cena za 
dodávku plynu. 

4 odst. 4, 
písm. c) 

  

Držitel licence na výrobu tepelné energie pro zdroj tepelné 
energie dodávané do rozvodného tepelného zařízení 
provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie; 

Poměrnou část 
dodávky plynu 

spotřebovaného 
na výrobu 

tepelné energie 
na výrobu 

tepelné energie 
a dodávané do 

rozvodného 
tepelného 

zařízení 

 

 


