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PRÁVNÍ PŘEDPISY V ENERGETICE (PLATNÉ ZNĚNÍ) 
(1) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 
(2) Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb. ze dne 17. 2. 2006 o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. 
(3) Vyhláška MPO č. 80/2010 Sb. ze dne 18. 3. 2010 Sb. o stavu nouze v 
elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu 
(4) Vyhláška MPO č. 79/2010 Sb. ze dne 18. 3. 2010 Sb. o dispečerském řízení 
elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
(5) Vyhláška MPO č. 82/2011 ze dne 17. 3. 2011, o měření elektřiny a o způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 
neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
(6) Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. ze dne 21. 12. 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, 
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých 
dalších ustanovení energetického zákona ve znění pozdějších předpisů 
(7) Vyhláška ERÚ č. 540/2005 ze dne 15. 12. 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a 
souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění pozdějších předpisů 
(8) Vyhláška ERÚ č. 401/2010 Sb. ze dne 20. 12. 2010 o obsahových náležitostech 
Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, 
Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, 
Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora 
trhu 
(9) Vyhláška ERÚ č. 210/2011 Sb. ze dne 1. 7. 2011 o rozsahu, náležitostech a 
termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících 
služeb 
(10) Zákon č.165/2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů 
(11) Zákon o metrologii, zákon č. 505/1990 Sb. a jeho novela č. 119/2000 Sb. 
(12) Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., ze dne 11. 7., kterou se stanoví měřidla 
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 
(13) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
(14) Zákon o hospodaření energií, zákon č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 
406/2006 Sb. 
(15) Cenová rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb 
souvisejících s dodávkou elektřiny v platném znění 


