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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……. 2019, 

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona 

č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 

670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 

124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 

420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 

90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 

152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto: 

1. V § 11a se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 18, které zní: 

„(10) Ujednání smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, uzavřené zákazníkem v postavení 

spotřebitele s držitelem licence, které by obsahovalo takové podmínky a postupy pro ukončení 

smlouvy, které jsou odrazující od změny držitele licence, jsou neplatná. 
 

(11) Smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouva o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele 

s držitelem licence na dobu určitou, nesmí přesáhnout dobu 36 měsíců; ujedná-li zákazník 

v postavení spotřebitele s držitelem licence smlouvu na dobu delší 36 měsíců, platí, že po 

uplynutí této doby se smlouva považuje za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.    
 

(12) Obsahuje-li smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouva 

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení 

spotřebitele s držitelem licence na dobu určitou, ujednání umožňující obnovit smlouvu nebo 

prodloužit závazek i bez výslovného projevu vůle smluvní strany, má zákazník v postavení 

spotřebitele právo kdykoliv do 15. dne před uplynutím sjednané doby závazku, oznámit držiteli 

licence, že na obnovení smlouvy nebo prodloužení závazku nemá zájem.   
 

(13) Zákazník v postavení spotřebitele má právo bez jakéhokoliv postihu vypovědět smlouvu o dodávce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu, kterou uzavřel s držitelem licence, zanikl-li zákazníkovi v postavení spotřebitele právní důvod 
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k užívání odběrného místa. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi.  

 

(14) Je-li smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu, uzavřená mezi zákazníkem v postavení spotřebitele a držitelem 

licence řádně ukončena z vůle zákazníka v postavení spotřebitele, zakazuje se komukoliv uplatnit vůči 

zákazníkovi v postavení spotřebitele jakýkoliv postih, který by souvisel s tímto jeho projevem vůle. 

 

(15) Uzavírá-li se nebo mění smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouva 

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele 

s držitelem licence, je držitel licence povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny 

poskytnout zákazníkovi v postavení spotřebitele smlouvu nebo její změnu písemně, a to 

v elektronické nebo listinné formě. Lhůta pro odstoupení zákazníka v postavení spotřebitele od 

smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků 

komunikace na dálku začíná běžet nejdříve dnem následujícím po dni předání smlouvy nebo její změny. 

Při ztrátě, poškození nebo zničení smlouvy nebo její změny, vydá držitel licence na žádost a náklady 

zákazníka v postavení spotřebitele kopii smlouvy nebo její změny. 

(16) Je-li smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu, uzavřena zprostředkovatelem jednajícím jménem nebo na účet 

zákazníka v postavení spotřebitele s držitelem licence, hledí se na ni jako na smlouvu uzavřenou 

distančním způsobem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy nezačne zákazníkovi v postavení spotřebitele 

běžet dříve, než je mu doručena uzavřená smlouva.  

(17) Plná moc ke zprostředkování nebo jinému jednání směřujícímu k uzavření smlouvy o dodávce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 

plynu, udělená třetí osobě jednající jménem nebo na účet zákazníka v postavení spotřebitele s držitelem 

licence, nesmí být vystavena na dobu delší 6 měsíců.  

 (18) Zprostředkování nebo jiné jednání směřující k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, třetí osobou 

jednající jménem nebo na účet zákazníka v postavení spotřebitele s držitelem licence, lze provést pouze 

jako jednorázové právní jednání.“.  

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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