
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

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

1.2. Definice problému 

Hlavní důvody návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem jsou: 

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

• aktualizace 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. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 (dále také „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. 
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Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v účinném znění je v souladu 
s právem EU vymezujícím pravidla pro nastavení trhu s plynem. Vyhláška nebyla 
doposud novelizována. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držitelem licence na 
přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, výrobu plynu nebo obchod 
s plynem opravňující k podnikání v odvětví plynárenství na území České republiky. Dále 
operátor trhu a zákazníci na území České republiky. Tyto subjekty energetický zákon 
označuje za účastníky trhu s plynem a přiznává jim práva a stanovuje povinnosti. 
Poslední kategorií jsou fyzické nebo právnické osoby, většinou zahraniční, které mají 
zajištěno právo přístupu třetích stran do soustavy, ale které se nechtějí stát subjekty 
zúčtování registrovanými u operátora trhu. 

1.5. Popis cílového stavu 

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. 

Předkládaný návrh nemění principiální charakter nastavených procesů a stanovených 
postupů. Na základě výsledku několikakolového veřejného konzultačního procesu došlo 
k úpravě těch ustanovení, která umožňovala nejednotný výklad ze strany účastníků trhu 
s plynem. Dále byly novelizovány postupy spojené s řešením nedostatku kapacit 
v přepravní soustavě tak, aby reflektovaly výsledky monitoru trhu s plynem prováděným 
Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a zveřejněnými ve 
zprávě ACER Implementation Monitoring Report on Gas CMP. Další oblast úprav si klade 
za cíl nabídnout provozovateli zásobníku plynu flexibilnější možnosti vyhlašování aukcí 
na skladovací kapacitu. Společně s tím navržená úprava zavádí možnost nabízet produkt 
kombinující skladovací kapacitu a přepravní kapacitou. 

1.6. Zhodnocení rizika 

S ohledem na skutečnost, že nedochází k principiální změně stanovených postupů, 
nepředpokládá Energetický regulační úřad vznik rizik, která by ohrožovala fungování 
trhu s plynem v České republice jako celku nebo jeho jednotlivé účastníky. Jednotlivé 
návrhy úprav byly předmětem veřejného konzultačního procesu (viz Tabulka 1), a tak 
měli všichni dotčení účastníci trhu s plynem možnost vyjádřit svá stanoviska 
k předkládanému návrhu tak, aby dostatečně kvalifikovaně posoudili dopad na výkon 
licencované činnosti. 
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Tabulka 1: Přehled veřejného konzultačního procesu k novele PTP 

Harmonogram konzultačních procesů k PTP 

11. 1. 2016 
Na webových stránkách ERÚ zveřejněna výzva k podání připomínek a podnětů k novelizaci 
PTP 

12. 2. 2016 Konec podávání připomínek k novele 
10. 3. 2016 Na webových stránkách ERÚ zveřejněno vyjádření k obdrženým připomínkám 
31. 3. 2016 Pořádán workshop ke vzneseným připomínkám a podnětům 

4. 4. 2016 
Na webových stránkách ERÚ zveřejněna prezentace z workshopu a výzva o doplnění 
informací 

30. 6. 2016 Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky 
14. 7. 2016 Veřejný konzultační proces k problematice přerušování dodávky při NOP 
19. 7. 2016 Konec veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky 
28. 7. 2016 Konec veřejného konzultačního procesu k problematice přerušování dodávky při NOP 

8. 8. 2016 Zahájen další veřejný konzultační proces k upravenému návrhu vyhlášky 
22. 8. 2016 Konec veřejného konzultačního procesu k upravenému návrhu vyhlášky 
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2. Návrh variant řešení 

2.1. ÚPRAVA POSTUPŮ PRO ŘÍZENÍ PŘEKROČENÍ KAPACITY V PŘÍPADĚ SMLUVNÍHO PŘEKROČENÍ 
KAPACITY 

2.1.1. Identifikace problému 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1775/2005 ve znění rozhodnutí Komise ze dne 24. srpna 2012 o změně přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám (2012/490/EU), (dále tak „Nařízení č. 715/2009“), stanovuje základní 
principy postupů v případě smluvního překročení kapacity, tj. stavu, kdy je dostupná přepravní 
kapacita na vstupním nebo výstupním hraničním bodě smluvně rezervována, ale tato rezervace 
není nominačně využívána, čímž je bráněno ostatním zájemcům o využití přepravní soustavy 
v daném směru. Nařízení č. 715/2009 stanoví nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu se 
zemním plynem. Protože duplicita plynárenských přepravních soustav není ve většině případů 
ani ekonomická, ani efektivní, podporuje se hospodářská soutěž na trzích se zemním plynem 
prostřednictvím přístupu třetích osob, čímž se infrastruktura transparentním 
a nediskriminačním způsobem otvírá všem dodavatelům. Častý výskyt smluvního překročení 
kapacity, kdy uživatelé sítě nemohou získat přístup do plynárenských přenosových soustav 
navzdory fyzicky dostupné kapacitě, je překážkou na cestě k dokončení vnitřního trhu s energií. 
Postupy pro řízení překročení kapacity by se měly používat v případě smluvního překročení 
kapacity a mají tyto případy řešit opětovným uvedením nevyužité kapacity na trh, kde bude 
znovu rozdělena v rámci běžných postupů přidělování kapacity. 

V současné době je problematika upravena v § 30 vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem a v Řádu 
provozovatele přepravní soustavy. Z hlediska systematičnosti je žádoucí, aby postupy řešící 
jednu problematiku byly upraveny na jednom místě, tedy ve vyhlášce o Pravidlech trhu 
s plynem, což odpovídá zmocnění podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona. 
Zároveň je nezbytné postupy revidovat zda je na základě jejich aplikace možné dosáhnout 
maximálního účinku. Vzhledem ke skutečnosti, že je česká přepravní soustava stále výrazně 
využívána pro potřeby tranzitu plynu přes Českou republiku, je žádoucí nastavení postupu 
harmonizovat po trase tranzitu plynu, tedy s pravidly nastavenými na sousedních vstupních 
a výstupních bodech německých přepravních soustav. Revidované postupy zároveň zohledňují 
výsledky monitorovací zprávy ACER ve věci mechanismů řízení překročení kapacit. 

2.1.2. Návrh variant řešení 

Varianta I 

Rezignovat na úpravu vyhlášky, tj. ponechat § 30 ve stávajícím znění. 

Varianta II 

Úprava podle předkládaného návrhu, který vychází z řádu provozovatele přepravní soustavy, 
stávající úpravy v § 30 a nastavení postupů pro řízení překročení kapacity v sousedních zemích. 
Varianta předpokládá racionální chování subjektů, které mají rezervovánu přepravní kapacitu, 
kdy je jejich ekonomickým zájmem maximalizovat zisk, tedy minimalizovat velikost rezervované 
přepravní kapacity. Hlavním prvkem tohoto přístupu je obchodování s přepravní kapacitou na 
sekundárním trhu, aby tak nevyužívaná kapacita byla opětovně uvedena na trh. V případě, že 
k využití tohoto nástroje ze strany obchodníka s plynem nedojde, použije provozovatel 
přepravní soustavy opatření tak, aby maximalizoval množství nabízené kapacity, tak aby došlo 
k naplnění cíle uvedeného v předchozí větě. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že má dojít k co nejúčinnějšímu uplatňování postupů pro řízení 
překročení kapacity, jsou do návrhu vyhlášky zapracována tato opatření: 1) Pevný mechanismus 
ztráty v případě nevyužití v režimu na následující den (FDA UIOLI), 2) Dlouhodobý 
mechanismus ztráty v případě nevyužití (LT UIOLI). Tyto mechanismy jsou v souladu 
s nastavením na propojovacích bodech, neboť polský i německý model trhu s plynem tyto 
mechanismy implementoval.  

Varianta III 

Vzhledem k nutnosti dosáhnout maximální možné míry jednotného přístupu k dané 
problematice na obou stranách vstupních a výstupních hraničních bodů, nebyla jiná varianta 
zvažována, neboť by už ve svém základním principu byla v rozporu s hlavní myšlenkou tvorby 
pravidel pro vnitřní trh s energií v rámci EU – nedošlo by ke koordinovanému přístupu na 
jednotlivých vstupních a výstupních hraničních bodech. 

2.1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh úpravy vyhlášky vychází z algoritmů popsaných v současné 
době v Řádu provozovatele přepravní soustavy, nejsou očekávány náklady na IT na straně 
provozovatele přepravní soustavy, jehož se tato problematika primárně dotýká, neboť provádí 
vyhodnocování využití přepravní kapacity a provozuje platformu pro sekundární obchodování 
s přepravní kapacitou. 

2.1.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

2.1.5. Návrh řešení 

Návrh FDA UIOLI má zajistit, že v případě plného nevyužití (není provedena nominace v rozsahu 
rezervované kapacity v plynárenském dni, který předchází dni, v němž má dojít k přepravě 
plynu) je část pevné přepravní kapacity dána k dispozici trhu s plynem pro využití v režimu na 
následující den.  

Návrh LT UIOLI vyžaduje sledování využití rezervovaných kapacit na úrovni subjektů zúčtování 
nebo zahraničních subjektů využívajících přímo přepravní soustavu. Systematicky nevyužitá 
kapacita, kterou obchodník s plynem neprodal nebo nenabídl na trhu se sekundární kapacitou je 
tomuto uživateli odebrána ve stanoveném rozsahu. 

2.1.5.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta II 
2. Varianta III 
3. Varianta I 

2.1.6. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace Varianty II je logickým krokem, který bude mít dopad především do informačních 
systémů provozovatele přepravní soustavy. Úpravy navržených mechanismů budou vycházet 
z podnětů provozovatele přepravní soustavy a z monitorovacích zpráv agentury ACER. 

2.1.7. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost postupů nastavených na jednotlivých vstupních a výstupních bodech monitoruje ACER, 
který výsledky svého zjištění shrnuje v hodnotící zprávě, která by měla být národní regulační 
orgány vodítkem, jak nastavené postupy upravit. Energetický regulační úřad bude v této 
problematice spolupracovat s provozovatelem přepravní soustavy tak, aby nastavení postupů na 
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úrovni vyhlášky odpovídalo záměru maximalizovat nabízenou přepravní kapacitu. Při 
vyhodnocování nastavení na národní úrovni budou zohledňovány připomínky účastníků trhu 
s plynem, kterých se tato problematika dotýká. 

2.1.8. Konzultace a zdroje dat 

• Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 
• ACER Monitoring Report on Gas Congestion Management Procedures (CMP) 

(http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER
%20CMP%20Implementation%20Monitoring%20Report%202014.pdf)  
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3. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D 
Energetický regulační úřad 
Sekce legislativně správní/Oddělení legislativně právní 
tel: 564 578 637 
e-mail: antonin.spiruda@eru.cz 
 
Ing. Martin Svoboda 
Energetický regulační úřad 
Sekce regulace/Odbor plynárenství 
tel. 255 715 576, 724 060 245 
e-mail: martin.svoboda@eru.cz 
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