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Vážení, 
 
rádi bychom Vás upozornili na nezbytnost učinit některé kroky, které jsou podmínkou získání 
nároku na tzv. zastropované ceny elektřiny a plynu v příštím roce.  
 
Dne 7. října 2022 bylo přijato nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu 
v mimořádné tržní situaci. Nařízení stanovuje maximální ceny elektřiny a plynu na období od 1. ledna 
2023 do 31. prosince 2023. Nařízení je opakovaně novelizováno – zatím poslední změna bude teprve 
publikována ve Sbírce zákonů v těchto dnech. 
 
Zákazníci, kteří splňují věcné podmínky stanovené nařízením, mají nárok na maximální ceny stanovené 
vládou na celý svůj odběr elektřiny nebo plynu, popřípadě na jeho část (např. 80 % tzv. nejvyšší hodnoty 
odběru). 
 
Tyto maximální ceny se pro některé zákazníky uplatní automaticky a není od nich vyžadována 
žádná aktivita. Jedná se o  

- odběrná místa pro dodávky elektřiny připojená na hladině nízkého napětí (NN),  
- dodávky plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo maloodběratel,  
- dodávky elektřiny na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí (VN/VVN), jedná-li se o 

odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem, 
- dodávky elektřiny pro napájení elektrické trakce, 
- dodávky elektřiny některým veřejným zadavatelům, státním podnikům apod. 

 
Ostatní zákazníci však musí svým obchodníkům, kteří do jejich odběrného místa zajišťují dodávky 
elektřiny nebo plynu, sami aktivně doložit určité dokumenty, a to výlučně formou stanovenou 
nařízením vlády. Jedná se o vyplnění vzorových prohlášení o tom, že osoby splňují věcné podmínky 
pro uplatnění zastropovaných cen. Prohlášení se tedy liší na základě příslušnosti zákazníka do různých 
skupin dle nařízení vlády. Povinnost doložit tato prohlášení svému obchodníkovi se vztahuje na odběrná 
místa zákazníků, která jsou připojena k distribuční soustavě na hladině VN/VVN, popř. se jedná o 
odběratele plynu kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel. 
 
Aby se zastropované ceny uplatnily na dodávky již od ledna 2023, je nutné svému 
obchodníkovi doložit řádně vyplněná prohlášení nejpozději do 16. ledna 2023. Bez doložení 
příslušného prohlášení se pro tyto zákazníky uplatní neregulované ceny. 
 
Povinnost prohlásit určité skutečnosti platí pro zákazníky, kteří jsou: 
 

(i) ve vztahu k dodávkám elektřiny (na hladině VN/VVN): 
- tzv. malým nebo středním podnikatelem; 
- podnikatelem, ale nejsou malým nebo středním podnikatelem (tzv. „velký podnikatel“); 

 
(ii) ve vztahu k dodávkám plynu (kategorie střední odběr, velkoodběr): 

- malým nebo středním podnikatelem; 
- velkým podnikatelem; 
- v odběrném místě provozují 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; 

 
(iii) ve vztahu k dodávkám elektřiny (na hladině VN/VVN) i plynu (kategorie střední odběr, 

velkoodběr): 
- školou, školským zařízením nebo vysokou školou; 
- poskytovatelem zdravotních služeb; 
- poskytovatelem sociálních služeb; 
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- provozovatelem vodovodu nebo kanalizace; 
- provozovatelem veřejného kulturního zařízení. 
 

Pakliže spadáte do některé z dotčených skupin, musíte příslušné prohlášení předat Vašemu obchodníkovi 
s elektřinou prostřednictvím elektronického systému určeného Vaším obchodníkem, pokud 
Váš obchodník takový elektronický systém provozuje. Jedině pokud obchodník takový systém 
neprovozuje, zašlete přípis obchodníkovi: 

- prostřednictvím datové schránky (doporučená varianta), nebo  
- v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a 

poskytnuté na elektronický kontakt, který pro tento účel obchodník uveřejní. 
 
V případě jakýchkoliv otázek jsme Vám v této záležitosti samozřejmě k dispozici.  
 
Upozorňujeme, že toto sdělení obsahuje pouze základní, rámcovou informaci v této věci, neboť nařízení 
vlády je značně detailní a propracované a při řešení dodávek elektřiny či plynu do konkrétního odběrného 
místa je nutné vycházet z celého obsahu nařízení a konkrétních okolností případu. Sdělení vychází rovněž 
z poslední novelizace nařízení vlády, která teprve bude publikována ve Sbírce zákonů. 
 
 
Tým KF Legal 


