
Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 
Sb., o Pravidlech trhu s plynem  

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Předkládaný návrh novely vyhlášky se vydává na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) 
zákona 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, podle 
kterého je Energetický regulační úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem Pravidla 
trhu s plynem. 

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., 
o Pravidlech trhu s plynem (dále také „pravidla trhu s plynem“). Vyhláška stanovuje zejména 
pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím 
zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením 
plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých 
podmínek. Vyhláška dále stanovuje mimo jiné způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské 
soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání 
žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro 
přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro 
vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro 
vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího 
plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při 
prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, druhy 
krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení 
a užití typových diagramů dodávek plynu, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup 
při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, 
neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu 
dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby 
distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání 
údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny 
účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem, technické požadavky na 
provoz pro ověření technologie a postup pro stanovení zálohových plateb. 

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, nebyla doposud novelizována. 

Energetický regulační úřad při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky zvažoval, zda 
provedené úpravy předložit jako návrh nového znění předmětné vyhlášky, nebo jako novelu 
vyhlášky č. 349/2015 Sb. Rozhodnutí předložit návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb. vychází 
z charakteru a závažnosti úprav, nikoli z množství novelizačních bodů. Navzdory relativně 
vysokému počtu novelizačních bodů se ve většině případů jedná o úpravy, které upřesňují text 
ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu 
nastavených procesů, které byly identifikovány po vstupu předmětné vyhlášky v platnost. 
Nedochází tak ke změně principů postupů a nastavení termínů, na nichž je fungování trhu 
s plynem v České republice založeno. Výrazné změny a zvažované varianty jsou odůvodněny 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. Upřesňující novelizační body jsou 
odůvodněny ve zvláštní části. 
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Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Hlavní důvody návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem jsou: 

• požadavky účastníků trhu s plynem na úpravu podmínek pro přístup k zásobníkům 
plynu, 

• potřebě aktualizovat nastavení mechanismů pro řízení nedostatku přepravních kapacit 
s postupy pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity, 

• úprava ustanovení, kde byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu 
nastavených procesů, nebo kde byla identifikována písařská nebo stylistická chyba. 

Základní cíl návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem vychází z výše identifikovaných důvodů, 
kdy je záměrem Energetického regulačního úřadu nastavit postupy a termíny tak, aby byl jednak 
umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, a dále aby 
nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem, nebo ohrožení 
zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky a zároveň aby nedošlo k nárůstu cen pro 
zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem je zcela v souladu se zákonem 
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. 131/2015 Sb. 

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. i) bodu 1 až 14 
energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. i) 
energetického zákona, podle kterého je Úřad oprávněn stanovit vyhláškou pravidla přístupu 
k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných 
informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu 
a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, termíny pro předkládání žádostí 
o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro 
přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro 
vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro 
vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího 
plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postupy a termíny pro předkládání 
nominací a renominací, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu 
ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, pravidla organizace krátkodobých 
trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 
plynu, termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných 
a předávacích míst, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném 
odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě, postup při zajištění dodávky plynu 
dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby 
distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání 
údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny 
účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem, technické požadavky na 
provoz pro ověření technologie a postup pro stanovení zálohových plateb. Předkládaný návrh 
vyhlášky je v souladu s tímto zákonem. 

Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
2003/55/ES, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, o podmínkách 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAE7BRQ5Z)



přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 1775/2005, dále 
s Nařízením Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro 
mechanismy přidělování kapacity v plynárenských soustavách a s Nařízením Komise (EU) 
č. 312/2014, ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu 
v přepravních soustavách. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s žádným předpisem evropského práva upravujícím oblast 
plynárenství. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 
Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 
navýšení počtu pracovníků Úřadu. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž 
nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. 

Návrh vyhlášky předpokládá minimální finanční zátěž pro účastníky trhu s plynem v ČR, na 
které se změna vyhlášky vztahuje. Podnikatelské prostředí v oblasti plynárenství v České 
republice primárně upravuje energetický zákon a na úrovni podzákonného právního předpisu 
bylo v základech nastaveno stávající vyhláškou č. 349/2015 Sb., která nahradila vyhlášku 
č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a kontinuálně rozvíjí principy, postupy a procesy 
nastavené pro trh s plynem v ČR v roce 2009. Tímto postupem je zajištěno stabilní 
a předvídatelné prostředí pro všechny účastníky trhu s plynem v ČR. 

Očekává se zlepšení sociálního a podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu: 

• rozšíření možností, za nichž lze přistupovat k zásobníkům plynu a  
• úpravy ustanovení, která v účinném znění nabízejí nejednoznačný nebo nepřesný výklad.  

Návrh úpravy vyhlášky je koncipován tak, aby prostřednictvím tržních a transparentních 
mechanismů byla minimalizována finanční zátěž na straně účastníků trhu s plynem včetně 
konečných spotřebitelů. 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh vyhlášky nemá 
dopad na životní prostředí.  
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich osobních 
údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně slabých, 
osob se zdravotním postižením a národnostních menšin. Předkládaná právní úprava v plné míře 
respektuje rovnost před zákonem a zákaz diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde 
o návrh, který se výhradně dotýká podnikatelských vztahů mezi účastníky trhu s plynem ve 
smyslu energetického zákona a na uvedenou problematiku nemá přímý dopad. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. S ohledem na to, že vyhláška 
především zpřesňuje existující vztahy a procesy na trhu s plynem, navrhované změny de facto 
neumožňují vznik korupčního prostředí. Návrh vyhlášky proto nepředpokládá založení 
korupčních rizik ani jejich nárůst. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část 

K Čl. I 

K bodům 1 - 3 (§ 2 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. d))  

Úprava přesněji specifikuje hraniční bod a přeshraniční plynovod tak, aby bylo rozlišováno 
místo připojení do české plynárenské soustavy. Průměrná technická kapacita souvisí s bodem 
28. 

K bodům 4 - 9 , 11–14  16 – 21 (§ 6 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, 3, 6, § 10 odst. 2, § 11 odst. 
2, § 12 a 13 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, § 15 odst. 3, § 16 odst. 1, § 16 odst. 2, § 17 odst. 
1, § 17 odst. 2) 

Legislativní zpřesnění související s úpravou Části čtvrté. Na základě úpravy bude moci přepravu 
pro bod virtuálního zásobníku plynu sjednávat i provozovatel zásobníku plynu s tím, že takto 
rezervovaná přepravní kapacita bude přenechána zájemci o skladovací kapacitu v rámci 
nabízeného skladovacího produktu. Požadavek na sjednávání přepravy provozovateli zásobníku 
plynu vyplynul z veřejného konzultačního procesu a reflektuje snahu o zatraktivnění zásobníků 
plynu na území ČR. 

K bodům 10 a 15 (§ 10 odst. 4, 14 odst. 2) 

Souvisí s úpravou postupů pro přístup k zásobníkům plynu, viz bod 2.3. Současně řeší také 
nedostatek současné úpravy, kdy dochází k rezervaci přepravní kapacity na bodě virtuálního 
zásobníku jiným subjektem zúčtování a v jiné výši než který má rezervovanou skladovací 
kapacitu. Dochází tak k situacím, kdy je krácena přerušitelná skladovací kapacita jiným 
subjektům, než kterým je krácena přerušitelná přepravní kapacita, a až poté dochází 
k vzájemnému matchingu (sesouhlasení) mezi nominacemi přepravy a uskladňování. 
Navrhovaná úprava spolu s body § 65 odst. 2, § 67 odst. 3, § 70 odst. 5, § 71 odst. 4 toto řeší. 

K bodu 22 (§ 18 odst. 1) 

Souvisí s nutností zajistit transparentní způsob přidělování nové technické kapacity na 
transparentním a nediskriminačním základě, který garantuje Energetický regulační úřad. 

K bodům 23 a 30 (§ 18 odst. 4, § 32 odst. 1 písm. e)) 

Změna konkretizuje, o jakého provozovatele se jedná. 

K bodu 24 (§ 18 odst. 5) 

Oprava jazykové nelogičnosti. 

K bodu 25 (§ 19 odst. 2) 

Úprava zavádí možnost aplikovat vedle pohyblivé ceny za rezervaci přepravní kapacity také 
cenu fixní. 

K bodům 26 a 27(§ 22 odst. 1, § 28 odst. 4) 

Stylistická úprava. 
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K bodům 28 a 29 (§ 30, 30a a 30b) 

Dochází k úpravě postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení 
kapacity v návaznosti na výsledky monitorovací zprávy ACER (ACER Implementation 
Monitoring Report on Gas CMP).      

K bodu 31 (§ 32 odst. 1 písm. k) 

Úprava doplňuje informační povinnost provozovatele přepravní soustavy tak, aby dodavatelé 
plynu využívající přímo přepravní soustavu měli k dispozici informace o množství plynu 
v přepravní soustavě. 

K bodu 32 (§ 32 odst. 3) 

Úprava uvádí použité pojmy do souladu s pojmoslovím používaným v souvislosti s modelem 
trhu s plynem v ČR. V ČR se nejedná o virtuální bod zásobníku plynu, ale o bod virtuálního 
zásobníku plynu. 

K bodu 33 (§ 35 odst. 5 a 6 ) 

Úprava dává obchodníkovi s plynem možnost požádat provozovatele distribuční soustavy 
o zaslání elektronické faktury prostřednictvím systému operátora trhu. Tímto opatřením dojde 
k úpravě stavu, kde je v současné době v případě některých provozovatelů distribučních soustav 
s ohledem na větší počet odběrných míst nemožné v termínech splatnosti provést kontrolu 
faktury zaslané v papírové podobě. Úprava se nedotýká provozovatelů distribučních soustav 
s malým počtem odběrných míst. 

Úprava § 35 odst. 6 umožní kontrolu dat evidovaných provozovatelem distribuční soustavy tak, 
aby případné rozdíly vyplývající z dat předávaných podle přílohy č. 2, která mají dopad do 
fakturace, mohly být se zákazníkem vyjasněny před fakturací ze strany obchodníka. Úprava 
umožní obchodníkovi s plynem eliminovat zbytečné reklamace, které přinášejí dodatečné 
vícepráce a náklady porovnáním údajů v informačním systému operátora trhu s údaji 
v informačním systému příslušného provozovatele distribuční soustavy.  

K bodům 34, 35 a 116 (§ 46 odst. 1, § 47 odst. 1 písm. c) a příloha č. 15) 

Úprava doplňuje rozsah uvedených typů měření tak, aby byl v souladu s příslušnou prováděcí 
legislativou k energetickému zákonu (vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu 
stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 
uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších 
předpisů). 
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K bodům 36 a 37 (§ 51 odst. 2, § 52 odst. 1) 

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je 
provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací 
kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou. 

K bodu 38 (§ 52 odst. 4) 

Úprava dává provozovateli zásobníku plynu stanovit délku aukčního kola v podmínkách aukce. 

K bodu 39 (§ 52 odst. 5) 

Úprava nabízí provozovateli zásobníku plynu alternativní možnost informovat žadatele o 
skladovací kapacitu o poptávce po skladovací kapacitě v rámci probíhající aukce na skladovací 
kapacitu. 

K bodu 40 (§ 53 odst. 2) 

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je 
provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací 
kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou. 

K bodu 41(§ 54 odst. 2) 

Úprava termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu. Úpravou je 
provozovateli zásobníku plynu dána možnost flexibilněji vyhlašovat aukci na skladovací 
kapacitu a reagovat na podmínky na trhu s plynem a se skladovací kapacitou. 

K bodu 42 (§ 55 odst. 1) 

Úprava rozšiřuje možnosti provozovatele zásobníku plynu o možnost nabízet skladovací 
kapacitu v rámci probíhajícího plynárenského dne. Toto opatření poskytne uživatelům 
zásobníku plynu zvýšenou flexibilitu pro vyrovnávání svého portfolia. 

K bodu 43 (§ 55 odst. 2) 

Úprava uvádí popisovaný postup do souladu s ostatními postupy, pro něž je rovněž definován 
časový interval, v němž proběhne úkon ze strany provozovatele zásobníku plynu. 

K bodu 44 (§ 56 odst. 1) 

Úprava logické nesourodosti. 

K bodu 45 (§ 56 odst. 2) 

Úprava rozšiřuje možnosti provozovatele zásobníku plynu o možnost nabízet skladovací 
kapacitu v rámci probíhajícího plynárenského dne. Toto opatření poskytne uživatelům 
zásobníku plynu zvýšenou flexibilitu pro vyrovnávání svého portfolia. 

K bodu 46 (§ 58 odst. 4) 

V souvislosti s úpravou termínů souvisejících s pořádáním aukce na skladovací kapacitu dochází 
ke zkrácení termínu, v němž je zájemce o skladovací kapacitu povinen skládat finanční zajištění. 

K bodu 47(§ 59 odst. 1) 
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Úprava nahrazuje termín „vlastnictví“ za formulaci vázající se na uskladněný plyn, jelikož otázka 
vlastnictví může být v určitých případech sporná a samotné vlastnické vztahy týkající se plynu 
jakožto komodity nejsou předmětem smlouvy mezi účastníkem trhu a provozovatelem 
zásobníku. 

K bodu 48 (§ 59 odst. 3) 

Úprava doplňuje postup stanovení poslední známé ceny v případě, že nebude dostupný 
realizovaný obchod na vnitrodenním trhu operátora trhu pro den, ve kterém se požadavek 
podává, který by splňoval uvedená kritéria. 

K bodům 49, 51, 52 a 54 (§ 65 odst. 2, § 67 odst. 3, § 70 odst. 5, § 71 odst. 4) 

Úprava souvisí s úpravou § 35 odst. 6, kdy je řešena problematika sesouhlasování nominací 
uskladňování a přepravy tak, aby maximálně efektivně využita plynárenská infrastruktura.  

K bodu 50 (§ 66 odst. 3) 

Stylistická úprava, upřesnění. 

K bodu 53 (§ 71 odst. 1) 

Písařská chyba – opraven odkaz. 

K bodu 55 (§ 72 odst. 3) 

Úprava umožní provozovateli zásobníku plynu předávat operátorovi trhu každou údaje 
o renominacích zahraničních účastníků v rozdělení po jednotlivých zahraničních účastnících.  

K bodu 56 (§ 77 odst. 5) 

Úprava řeší problematiku předávání odchylky, kdy je cílem eliminovat nejistotu přebírajícího 
subjektu zúčtování ohledně toho, jaká hodnota bilančního účtu odchylek na tento subjekt bude 
převedena. Při předání odchylky na jiný subjekt zúčtování se za poslední den, kdy subjekt 
zúčtování sám odpovídá za svou odchylku, vypořádá celý bilanční účet odchylek jako denní 
vyrovnávací množství za použitelnou cenu pro daný den. 

K bodu 57 (§ 78 odst. 3) 

Úpravou došlo k doplnění možností ukončení dodávky nebo odstoupení od smlouvy tak, aby 
výčet plně korespondoval se zněním energetického zákona. 

K bodu 58 (§ 78 odst. 5) 

Náprava písařské chyby. 

K bodu 59 (§ 78 odst. 6) 

Úprava vycházející z praxe, docházelo k navyšování nákladů a oddalování poskytnutí informací 
zákazníkovi o možném nastání neoprávněného odběru. 

K bodu 60 (§ 79 odst. 3) 

Úprava terminologie na základě novely energetického zákona. 
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K bodu 61 (§ 79 odst. 4) 

Úprava přesněji popisuje situaci, kdy se příznak hrozícího neoprávněného odběru mění na 
příznak označující neoprávněný odběr. 

K bodům 62 a 63 (§ 81 odst. 1, § 81 odst. 2) 

Úprava reflektuje skutečnost, že operátor trhu zpřístupňuje informace uvedené v ustanovení 
i provozovateli přepravní soustavy za každého jednotlivého zahraničního účastníka. Jedná se 
o legislativní nastavení procesů tak, aby odpovídaly reálnému stavu předávání informací mezi 
dotčenými účastníky trhu s plynem. 

K bodu 64 (§ 81 odst. 3 a 4) 

Úpravy upřesňujícího charakteru, kdy dochází k terminologickému zpřesnění vstupních veličin 
pro výpočet hodnoty kladného a záporného vyrovnávacího množství. 

K bodu 65 (§ 81 odstavce 6 a 7) 

Úpravou dojde k rozšíření informací předávaných mezi operátorem trhu a provozovatelem 
přepravní soustavy jakožto subjektů, které jsou v ČR zodpovědné za obchodní a fyzické 
vyrovnávání plynárenské soustavy.  

K bodu 66 (§ 82 odst. 2) 

Úprava odstraňuje stav, kdy není jednoznačné, pro které dny se uplatní mechanismu obchodního 
vyrovnávání denních odchylek při předcházení stavu nouze. Úpravou vyhláška přesně definuje, 
kterých dnů se týká výpočet odchylek při předcházení stavu nouze. 

K bodu 67 (§ 82 odst. 3 a 4) 

Úpravy upřesňujícího charakteru, kdy dochází k terminologickému zpřesnění. 

K bodu 68 (§ 83 odst. 2) 

Úprava odstraňuje stav, kdy není jednoznačné, pro které dny se uplatní mechanismu obchodního 
vyrovnávání denních odchylek při stavu nouze. Úpravou vyhláška přesně definuje, kterých dnů 
se týká výpočet odchylek při stavu nouze.  

K bodu 69 (§ 83 odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4 písm. b) a c)) 

Úpravy upřesňujícího charakteru, kdy dochází k terminologickému zpřesnění. 

K bodu 70(§ 89 odst. 3) 

Oprava písařské chyby. 

K bodu 71 (§ 94 odst. 1) 

Úprava přesně definuje období, za které je prováděna evidence příjmů a výdajů spojených 
s denním vyrovnávacím množstvím a vyrovnávacích akcí provozovatele přepravní soustavy. 

K bodu 72(§ 96 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. c)) 

Upřesnění použitého názvosloví. 
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K bodu 73 (§ 96 odst. 4) 

Úprava provádí termínové sesouhlasení s § 96 odst. 4 a 95 odst. 4 vyhlášky č. 349/2015 Sb. 

K bodu 74 (§ 100 odst. 4) 

Terminologická úprava. 

K bodu 75 (§ 102 odst. 2 písm. j)) 

Úprava rozšiřuje seznam informací zveřejňovaných operátorem trhu. Očekává se, že úprava 
přinese snížení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování. 

K bodu 76 (§ 102 odst. 7) 

Úprava rozšiřuje seznam informací zveřejňovaných operátorem trhu. 

K bodu 77 (§ 103 odst. 1) 

Operátor trhu bude na základě této úpravy vypořádávat a fakturovat vůči provozovateli 
přepravní soustavy saldo všech denních vyrovnávacích množství, nikoli odděleně celkové příjmy 
a výdaje. Úprava zajistí logické nastavení procesů mezi operátorem trhu a provozovatelem 
přepravní soustavy podle praxe reflektující efektivní řízení procesů. 

K bodu 78 (§ 103 odst. 5)  

Terminologické zpřesnění nemající vliv na nastavení procesů. Pravidla s plynem používají 
termín „opravné hodnoty odečtu“. 

K bodu 79 (§ 104 odst. 2)  

Oprava písařské chyby. 

K bodu 80 (§ 104 odst. 3) 

Úprava umožňuje operátorovi trhu při vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby 
plynu a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle typových diagramů dodávek zohlednit 
vypořádání diferencí mezi měsíční odchylkou a opravnou měsíční odchylkou., které by za 
určitých okolností mohly vést k nesprávnému finančnímu vypořádání těchto rozdílů mezi 
subjekty zúčtování. 

K bodu 81 – 83 (§ 104 odst. 4, § 105 odst. 1, § 106 odst. 2) 

Úprava zpřesňuje principy přepočtu EUR na CZK pro potřeby vypořádání rozdílu mezi 
hodnotami skutečné spotřeby plynu a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle typových 
diagramů dodávek, nebo mezi hodnotami denní odchylky, měsíční odchylky a opravné měsíční 
odchylky. Vypořádání je prováděno v CZK pro všechny subjekty zúčtování. Vyhláška doposud 
princip přepočtu nepopisovala. 

K bodu 84 (§ 106 odst. 3) 

Úprava reflektuje dny, v nichž je možné provádět mezibankovní transakce. 
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K bodu 85 (§ 106 odst. 4)) 

Úprava exaktně definuje, za jakou cenu bude případná opravná měsíční odchylka zahraničního 
účastníka operátorem trhu vypořádána. 

K bodu 86 (§ 106 odst. 6) 

Úprava precizuje definici procesů mezi operátorem trhu a provozovatelem přepravní soustavy 
tak, aby bylo zřejmé, že mezi těmito subjekty dochází finančnímu vypořádání salda rozdílů mezi 
denními a měsíčními odchylkami, resp. mezi měsíčními a opravnými měsíčními odchylkami. 

K bodu 87 (§ 111 odst. 1) 

Úprava řeší problematiku, kdy nezaregistrováním odběrného místa provozovatelem distribuční 
nebo přepravní soustavy v informačním systému operátora trhu dochází k blokaci procesu 
změny dodavatele namísto vyslovení nesouhlasu s možností rezervace distribuční nebo 
přepravní kapacity. 

K bodu 88 (§ 112 odst. 7) 

Stylistická úprava. 

K bodu 89 (§ 113 odst. 3) 

Úprava opravuje logické nepřesnosti, které vznikly v důsledku rozdělení textu na menší 
fragmenty. 

K bodu 90, 103, 115 (§ 113 odst. 4, § 125 odst. 6, příloha č. 14 bod 1.) 

Stylistická úprava. 

K bodu 91 (§ 114 odst. 2) 

Úprava definuje pravidlo, že zkrácením dodávek dochází i ke zkrácení přiřazení odpovědnosti za 
odchylku na odběrném místě. Dále doplňuje definici účastníků trhu s plynem, kteří jsou o 
zkrácení dodávek informováni.  

K bodu 92 (§ 114 odst. 3) 

Odstranění duplicitního ustanovení ve vyhlášce. 

K bodu 93 (§ 114 odst. 4) 

Úprava odstraňuje logicky nesprávně nastavený proces. Dodavatel plynu zasílá operátorovi trhu 
žádost o zkrácení dodávky před okamžikem ukončení smlouvy, nikoli po okamžiku, kdy již došlo 
k ukončení předmětné smlouvy. 

K bodu 94 (§ 115 odst. 3) 

Stylistická úprava 

K bodu 95 (§ 118 odst. 2) 

Úprava jednoznačně popisuje proces zpracování odběrného místa v režimu dodavatele poslední 
instance operátorem trhu. V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
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je v informačním systému operátora trhu odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední 
instance na dobu 6 měsíců. 

K bodu 96 (§ 119 odst. 1) 

Úprava zavádí nejdříve možný termín pro podání žádosti o přerušení nebo ukončení dodávky 
plynu za účelem omezení inkonzistentních informací v informačním systému provozovatele 
distribuční soustavy. Lhůta je konzistentní s lhůtou použitou u procesu změny dodavatele. 

K bodu 97 (§ 119 odst. 2) 

Oprava písařské chyby. 

K bodu 98 a 99 (§ 119 odst. 3 písm. a), § 119 odst. 4 písm. a)) 

Provozovateli distribuční soustavy je poskytnuta přiměřená lhůta alespoň pro provedení pokusu 
o přerušení dodávky do OM a v případě neúspěšné demontáže také na zaslání výzvy ke 
zpřístupnění měřícího zařízení tak, aby přiměřená lhůta na zpřístupnění měřícího zařízení 
mohla být poskytnuta také zákazníkovi. V případě zákazníků kategorie VOSO je většina 
odběrných míst bez součinnosti zákazníka nepřístupná, proto je upravena lhůta pro 
kontaktování zákazníka a vysvětlení závažnosti situace. 

K bodu 100 (§ 120 odst. 3) 

Písařská chyba, upraven odkaz na příslušný paragraf. 

K bodu 101 a 102 (§ 121 odst. 1 a § 123 odst. 3) 

Úprava písařské chyby 

K bodu 104 (Příloha č. 3) 

Úprava zavádí do podmínek aukce na skladovací kapacitu povinnost uvádět identifikaci 
skladovací kapacity, která je v aukci nabízena, a začátek období, od kterého je tato kapacita 
nabízena. 

K bodu 105 (Příloha č. 5) 

Terminologické zpřesnění eliminující nejasný výklad použitých technických jednotek. 

K bodu 106 (Příloha č. 7 odst. 1) 

Oprava znaménka u čísla tak, aby došlo k úpravě logické nesourodosti nastavení limitních 
podmínek. 

K bodu 107 (Příloha č. 7 odst. 3) 

Úprava zavádí logické nastavení reflektující skutečnost, že se ceny plynu v rámci jednotlivých 
produktů mohou lišit.  Úprava zavádí korelaci poslední známé ceny obchodu na vnitrodenním 
trhu s plynem na konkrétní produkt. V případě, že tato cena nebude existovat, bude cena 
stanovena jako cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu o objemu větším 
nebo rovném 50 MWh. 
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K bodům 108, 110, 111 (Příloha 8 odst. 1 a 2) 

Oprava odkazů v rámci vyhlášky, tak aby bylo v odstavci 1 odkazováno na logicky správnou 
přílohu, tj. přílohu č. 7. 

K bodu 109 (Příloha 8 odst. 2) 

Oprava logické nesourodosti nastavení technických jednotek u limitních podmínek. 

K bodu 112 (Příloha č. 8 odst. 3) 

Úprava zavádí logické nastavení reflektující skutečnost, že se ceny plynu v rámci jednotlivých 
produktů mohou lišit.  Úprava zavádí korelaci poslední známé ceny obchodu na vnitrodenním 
trhu s plynem na konkrétní produkt. V případě, že tato cena nebude existovat, bude cena 
stanovena jako cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu o objemu větším 
nebo rovném 50 MWh. 

K bodu 113 (Příloha č. 8 odst. 4) 

Písařská chyba, kdy došlo k přehození hodnot. 

K bodu 114 (Příloha 11 část C) 

Doplnění – na základě cenového rozhodnutí. 

K bodu 117 (Příloha č. 19 část A odst. II bod 2) 

Oprava nelogického určení vstupních a výstupních bodů 

K bodu 118 (Příloha č. 19 část C odst. I bod 1 písm. f)) 

Úprava opravuje použité jednotky tak, aby odrážely skutečný a logicky správný charakter ceny. 

K Čl. II 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo dnem 1. ledna 2017. 
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	K bodu 46 (§ 58 odst. 4)
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