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• Zprostředkování
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• Vyúčtování

2. Dodávka poslední instance
• Pravidla režimu dodávky poslední instance
• Ceny dodavatelů poslední instance

3. Obec jako zákazník
• Změna dodavatele – na co dát pozor, aktuální situace na trhu
• Burzovní/spotové ceny
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Novela energetického zákona (EZ)

• Účinnost od 1. ledna 2022, část účinnost od 1. července 2022.

Zprostředkovatelé

• Nově kompetence ERÚ nad zprostředkovateli v energetice (1. července 2022)

• Registrace 

• Dozor (kontrola, sankce – nekalé praktiky podle zákona o ochraně 
spotřebitele, přestupky podle EZ)

• Spory ze zprostředkovatelských smluv (spotřebitel vs. zprostředkovatel)

• Základní pravidla pro činnost zprostředkovatelů

• Pravidla pro plné moci, ukončení smluv (pro spotřebitele)

1. Novinky z legislativy v roce 2022
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Další novinky v EZ od 1. ledna 2022

• Možnost výpovědi při stěhování – i pro obce (zákazník)

• Nařízení obce – podomní prodej zprostředkovatelů (§ 11p EZ)

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

• Vyúčtování musí být provedeno do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění.

1. Novinky z legislativy v roce 2022
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• Speciální režim

• Účel je zajistit pokračování dodávky elektřiny a plynu.

• U plynu neplatí pro zákazníky se spotřebou nad 630 MWh/12 měsíců.

• Kdy nastává DPI – dodavatel energie fakticky ukončí činnost v důsledku
neschopnosti finančně zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje místo něj
dodavatel poslední instance – automaticky, ze zákona, max. na 6 měsíců.

• DPI bezodkladně informuje zákazníky o zahájení dodávek, cenách a podmínkách.

• O konci dodavatelů informuje OTE (www.ote.cz), i ERÚ (www.eru.cz).

2. Dodávka poslední instance (DPI)
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ELEKTŘINA
ČEZ Prodej, a.s.

E.ON Energie, a.s.
Pražská energetika, a.s.
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PLYN
E.ON Energie, a.s.

Pražská plynárenská, a.s.
innogy Energie, s.r.o.

Dodavatelé poslední instance



Ceny DPI: 
• Věcně usměrňované podle EZ, mohou obsahovat jen oprávněné náklady a přiměřený  

zisk.
• Cenu si stanovuje sám DPI a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách.
• Zásadní vliv na ceny DPI má aktuální cena elektřiny/plynu na burzách.
• Ceny jednotlivých DPI se mohou vzhledem k rozdílům v přesném čase a způsobu zajištění 

nákupu na burze lišit, nemělo by se však jednat o velké rozdíly.

Po 6 měsících: Pokud zákazník do 6 měsíců nepřejde na standardní smlouvu, hrozí
neoprávněný odběr a odpojení!

Důležitá a efektivní spolupráce municipalit – pomoc zejména zranitelným zákazníkům 
s orientací v situaci, výběrem nového dodavatele, přechodem z DPI a administrativou
Webináře ERÚ pro města a obce – jak pro oblast spotřebitele (pomoc občanům), tak pro 
oblast zákazníka (obce samotné)

2. Dodávka poslední instance (DPI)
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Obec není v postavení spotřebitele.
• Na obec se nevztahuje většina ochranných opatření ze zákona jako na spotřebitele.
• Obec nemůže podat ERÚ návrh na projednání spotřebitelského sporu, v případě sporu se musí 

obrátit na soud.
• Obec musí dávat pozor na obsah smlouvy s dodavatelem.
• Pozor také na různé formy zprostředkování, zejm. aukce. 
• Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – postup v případě, že je nezbytné zajistit 

nového dodavatele energií mimo standardní zadávací řízení.

Na co dát zejména pozor ve smlouvě:
• Nerovnoměrnost smluvních sankcí (vysoké sankce pro zákazníka vs. žádné pro dodavatele)
• Uvedení data zahájení dodávek
• Cenové ujednání I (fixní cena, ceník s možností změny, spotová cena?)
• Cenové ujednání II (jakým způsobem dochází ke zvýšení ceny, jak bude oznámeno apod.)
• Existence rozvazovacích podmínek či ustanovení zbavujících dodavatele odpovědnosti

3. Obec jako zákazník  spotřebitel
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Aktuální situace na trhu

• Problematické pro větší zákazníky získat nabídku kontraktu

• Spotové/burzovní ceny

• Velkým odběratelům nabízejí dodavatelé smlouvy individuálně, zpravidla na
základě předchozí poptávky, a většinou pouze za tzv. dynamicky určené (spotové)
ceny.

• Je potřeba aktivně s předstihem poptat dodavatele, vyžádat si nabídku a včas
reagovat!

• Změna dodavatele probíhá skrze systém operátora trhu (OTE, a.s.) - standardně
proces trvá až 10 dní.

3. Změna dodavatele elektřiny a plynu
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Základní princip

• Jedná se o smlouvy, které nemají standardní ceník, ale ujednání o tzv. flexibilní
ceně dodávky, projevuje se především nejistotou o budoucí ceně, ceny jsou
standardně vázány na obchodování na burze.

Potencionální problémy

• V aktuální situaci na trhu a volatilitě cen - vysoká cena dodávky

• Jednostranné zvyšování cen

• Skryté jednostranné změny smlouvy

3. Burzovní ceny/produkty
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Děkuji za pozornost.

JUDr. Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ

7. 4. 2022, Krajské setkání SMO ČR


