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Výtisk č.: 

S t a n o v i s k o  

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 
k věcnému záměru energetického zákona 

I. 
K celkovému zaměření návrhu 

 
Předkladatelem věcného záměru energetického zákona (dále též „věcný záměr“) je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Věcný záměr reaguje na nutnost koncipovat novou právní 
úpravu v energetickém sektoru v podobě nového energetického zákona, která vyplývá 
z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a vývoje energetického 
trhu. Role jednotlivých účastníků trhu se dynamicky mění, což vede k proměně aktuálně 
využívaného a jednosměrného procesu mezi výrobci, provozovateli soustav a odběrateli. 
Důsledkem je strukturální změna energetického sektoru a podoba trhu jako takového. V tuto 
chvíli se tak oblast energetiky nachází v situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit 
nové legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno pro novou energetiku, resp. 
pro účely přechodu (transformace) na novou energetiku. 

Věcný záměr stanoví, že předmětem nového energetického zákona budou nově jednotlivé 
činnosti (nikoliv jen podnikatelské, jako je tomu dosud) fyzických i právnických osob 
v energetickém sektoru. Konkrétním cílovým stavem je jasné definování činností a dalších 
institutů, které mají být novým zákonem upravovány a regulovány, definování práv 
a povinností vyplývajících z výkonu jednotlivých činností a nastavení pravidel pro vzájemnou 
interakci subjektů působících na energetickém trhu. Výsledné znění zákona by tak mělo být 
v souladu s vývojovými trendy energetiky, jakými jsou decentralizace výroby, větší zapojování 
zdrojů obnovitelné energie, řízení spotřeby elektřiny, zvyšování energetické účinnosti, 
ukládání energie a propojování jednotlivých sektorů (sector - coupling). 

Novou právní úpravou dojde ke zjednodušení přístupu k oprávnění k podnikání, zavádí se 
nová databáze energetických zařízení a subjektů provozujících tato zařízení, dále se zavádí 
institut aktivního zákazníka, nový subjekt v podobě energetického společenství, nové činnosti 
do trhu s elektřinou v podobě agregace, ukládání energie a poskytování flexibility, a místo 
pojmu spotřebitel se zavádí pojem zákazník v domácnosti. Nová právní úprava pamatuje také 
na problematiku ochrany zákazníka a zaměřuje se zejména na vztah mezi zákazníky 
a dodavateli energií prostřednictvím nastavení transparentních podmínek jejich vzájemných 
smluv. 

II. 
Vztah k vládní protikorupční politice 

Předkládaný věcný záměr byl v rámci projednávání Plánu legislativních prací vlády na rok 
2020 zařazen mezi materiály, které budou projednány Radou vlády pro koordinaci boje 
s korupcí. Z hlediska vztahu k vládní protikorupční politice lze návrh zákona zařadit do prioritní 
oblasti výkonné a nezávislé exekutivy, kde se jedná o důležitou právní úpravu, která reguluje 
celé odvětví ekonomiky a bylo tedy nutné se zaměřit na to, aby reformy výkonu státní správy 
v energetice probíhaly s ohledem na možná korupční rizika. Odpovídající opatření 
ke zhodnocení korupčních rizik a následnému přijetí věcného záměru je součástí Akčního 
plánu boje s korupcí na rok 2020. 
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III. 
Způsob projednání návrhu 

Mezirezortní připomínkové řízení bylo zahájeno dne 19. června 2020 a ukončeno 
dne 13. července 2020. Materiál je předkládán bez rozporu. Návrh stanoviska byl zpracován 
na základě závěrů z jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje 
s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu ze dne 19. října 2020. 

IV. 
Návrh změn 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí nenavrhuje ve věcném záměru žádné změny 
a v souvislosti s jeho přijetím neidentifikuje nadměrné zvýšení korupčních rizik. 

V. 
Závěr 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučuje vládě v souladu s článkem 
4 odst. 2 písm. a) jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí schválit materiál 
„Věcný záměr energetického zákona“. 

 

 

Ing. Andrej Babiš v. r.  
předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 


