
 

 

 

Připomínky NRZP ČR k návrhu Nařízení vlády 

 

o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 

a 

o příspěvku na úhradu nákladů za energie 

 
 

Jedná se sice o dva návrhy, ale naše připomínky jsou shodné k oběma návrhům: 

 

Návrh Nařízení vlády stanovuje kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti. Pozitivně 

vymezuje kategorizaci odběrných míst pouze domácností, u kterých preferuje co nejrychlejší 

a co nejadresnější pomoc se zvyšujícími se náklady na energie využívané v domácnosti pro 

účely bydlení. 

Kategoricky stanoví na jaká odběrová místa se „o příspěvku na úhradu nákladů za 

elektřinu, zemní plyn a teplo“ a „o příspěvku na úhradu nákladů za energie“ nevztahuje. 

 

Obecné připomínky: 

 

1. Z navrhovaného textu Nařízení vlády „o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, 

zemní plyn a teplo“ je patrné, že převážná část úkonů je na „operátorech trhu“ a 

„obchodnících“. Ale v části druhé, ustanovení § 12 se již hovoří o „zákazníkovi 

v domě“, který má podávat „žádost“… není tak zcela jasné - a lidem odkázaným na 

pomoc druhých zejména – jak bude celé řízení probíhat. Je nutné – zejména starší 

generaci – to vysvětlit a „operátoři trhu“ a „obchodníci“ by měli mít za povinnost své 

zákazníky informovat. Předejde se tím řadě nejasností. 

 

2. Připomínky k oběma návrhům je třeba vyjasnit u § 1 odst. 2, jak se bude řešit situace 

v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních a pečovatelské služby, které jsou 

založeny na „podnikatelské činnosti“. V důvodové zprávě jsou tato zařízení postavena 

„MIMO NÁROKOVOU SLOŽKU“. Citace: , …vymezuje negativně ta odběrná místa 

zákazníků, pro která příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu zohledněn nebude. 

Jedná se o odběrná místa, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka.  Dále 

se jedná o odběrná místa, ve kterých byl sjednán odběr elektřiny pro potřeby správy 

a provozu… 

 

 



3. NRZP ČR požaduje, aby „operátor trhu“ a „obchodník“ měl za povinnost informovat 

zákazníka o výši příspěvku a vyřízení jeho vyúčtování – jinak zákazník nemá možnost 

řádně reklamovat dle § 7 špatné poskytnutí služby.  V důvodových zprávách je tato 

věc uváděna, ale konkrétní řešení je pouze u návrhu Nařízení vlády o příspěvku na 

úhradu nákladů za energie. 

 

 

V Praze dne 19. 8. 2022 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Václav Krása 


