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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  Část materiálu: VI. 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně 
Energetického regulačního úřadu, pod č. j. 00329-50/2016-ERÚ dne 27. 9. 2016, s termínem dodání stanovisek do 19. 10. 2016. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce v rozdělení na zásadní připomínky a zásadní připomínky legislativně technického charakteru, 
a připomínky doporučující a legislativně technického charakteru. 
 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl povinným připomínkovým místům zaslán návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. 
 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 
Povinné   

Úřad vlády (KOM) Úřad vlády – odbor kompatibility Připomínky 

KML Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu Připomínky 

MD Ministerstvo dopravy Bez připomínek 
MF Ministerstvo financí Zásadní připomínka, připomínky 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Připomínky 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínky, připomínky 
MSP Ministerstvo spravedlnosti Připomínky 
MV Ministerstvo vnitra Připomínky 
MZE Ministerstvo zemědělství Připomínky 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí Připomínky 
RVV Rada pro vědu, výzkum a inovace Bez připomínek 
   

Nepovinné   
HK ČR Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínky, připomínky 
SPCR Svaz průmyslu a dopravy ČR Zásadní připomínky, připomínky 
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I. Zásadní připomínky: 
 
POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Resort 
Č. j. Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
Č. j.: MF-32961/2016/1903-5 

 Zásadní připomínka: 
K bodu 24: V § 18 odst. 5 se zavádí pojem "fixní cena". Je 
třeba připomenout, že ERÚ  rozhoduje o regulaci cen na 
základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a postupy v tomto zákonu upravenými. Měla by se 
tedy respektovat terminologie v něm zavedená. Má-li se 
jednat o cenu, kterou na základě dohody smluvních stran nelze 
měnit, mělo by se jednat o pevnou cenu ve smyslu § 5 zákona 
o cenách. 
 

Akceptováno  
 
Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro 
hraniční bod se hradí pohyblivá nebo fixní 
cena. Pohyblivou cenu tvoří cena za rezervaci 
přepravní kapacity, která je jako cena pevná 
Úřadem stanovena v cenovém rozhodnutí, 
v době, kdy je přepravní kapacitu možno 
využít, navýšená o aukční prémii. Fixní cenu 
tvoří cena za rezervaci přepravní kapacity, 
která je jako cena pevná Úřadem stanovena 
v cenovém rozhodnutí, v době konání aukce 
eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního 
roku, ve kterém je přepravní kapacitu možno 
využít, navýšená o aukční prémii. 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
Čj.: MPO 

 52093/16/32200/01000 
 

Zásadní připomínky: 
K § 6 odst. 1 – žádáme, aby text zněl následovně: 
 (1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo 
zahraniční účastník pro hraniční bod nebo bod virtuálního 
zásobníku plynu.  
Odůvodnění:  Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 
v platném znění nepřiznává provozovateli zásobníku plynu 
v rámci jeho práv definovaných  § 60 odst. 1 právo k přístupu 
do přepravní soustavy (na rozdíl např. s provozovatelem 
distribuční soustavy a jejich oprávněním dle § 59 odst. 1 písm. 

Akceptováno. 
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c) energetického zákona). 

K § 10 odst. 4 - žádáme, aby text zněl následovně: 
(4)  Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník 

rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přepravní 
kapacitu maximálně do výše  výše rezervovaného 
maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do 
zásobníku plynu. 
Odůvodnění:  Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník 
může mít v danou chvíli dlouhodobou smlouvu na přepravu 
z anebo do virtuálního zásobníku a zároveň kratší smlouvu na 
skladovací kapacitu. Přímá vazba na smlouvu o skladování 
plynu je nepraktickým a neodůvodněným zásahem do 
obchodního modelu daného obchodníka. Zákon č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platném znění nepřiznává 
provozovateli zásobníku plynu v rámci jeho práv 
definovaných  § 60 odst. 1 právo k přístupu do přepravní 
soustavy 

Akceptováno s úpravou 
 
 
 

K § 14 odst. 2 – žádáme, aby text zněl následovně: 
(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník 

rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přerušitelnou 
přepravní kapacitu podle § 10, 11 12 a 13 maximálně do 
takové výše, kdy součet pevné a přerušitelné přepravní 
kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka 
pro bod virtuálního zásobníku plynu dosahuje výše 
subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem 
rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího 
výkonu z nebo do zásobníku plynu.   
Odůvodnění: Obdobně jako v § 10 odst. 4, i zde platí, že 
přímá vazba na smlouvu o skladování plynu je nepraktickým a 
neodůvodněným zásahem do obchodního modelu daného 

Akceptováno 
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obchodníka. Energetický zákon v § 60 odst. 1 nedává právo 
provozovateli zásobníku plynu k přístupu do přepravní 
soustavy. 

K § 30b odst. 7 -  žádáme, aby text zněl následovně 
(7) Provozovatel přepravní soustavy ve finančním 
vypořádání se subjektem zúčtování nebo zahraničním 
účastníkem, který přenechal svou přepravní kapacitu, v 
rozsahu ve kterém byla úspěšně přidělena jinému subjektu 
zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi, zkrátí 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služby 
přepravy plynu o část finančního závazku ve výši, kterou 
na sebe ve Smlouvě o poskytnutí služby přepravy plynu 
převzal subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník, 
kterému byla přepravní kapacita přidělena. 
Odůvodnění: Žádáme upravit ustanovení § 30b tak, aby se 
zabránilo potenciálnímu spekulativnímu zneužití institutu 
vzdání se kapacity nebo odebrání dlouhodobé nevyužívané 
kapacity uživatelem soustavy. Pro účely § 30b je třeba 
stanovit pravidlo pro zacházení s kapacitou alokovanou 
jinému uživateli soustavy tak, aby nemohlo dojít ke spekulaci 
na snížení ceny, je-li aktuální regulovaná cena nižší, než cena 
podle původní smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. 
Část závazku, kterého bude původní držitel zproštěn, proto 
musí být vypočtena ve výši finančního závazku nového 
držitele kapacity, tak aby součet závazku původního držitele 
a nového držitele kapacity byl vždy alespoň roven původnímu 
závazku z rezervace přepravní kapacity. Tato úprava je 
relevantní nejen pro případné nové smlouvy o přepravě s fixní 
cenou, ale také pro již existující dlouhodobé smlouvy s fixní 
cenou uzavřené v minulosti. 

Akceptováno s úpravou 
 
Vyhláška má podle zmocnění stanovit rovněž 
způsoby řešení nedostatku kapacit v 
plynárenské soustavě. Určitě však platí, že 
vyhláška by neměla výrazně zasahovat do 
smluvních vztahů. Proto byla připomínka 
akceptována v přepracovaném znění: 
 
„Finanční vypořádání mezi provozovatelem 
přepravní soustavy a subjektem zúčtování 
nebo zahraničním účastníkem, který 
přenechal svou přepravní kapacitu, probíhá 
v rozsahu, ve kterém byla přepravní kapacita 
přidělena jinému subjektu zúčtování nebo 
zahraničnímu účastníkovi.“ 
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K § 32 odst. 1 písm. l) žádáme vypuštění tohoto písmene z 
návrhu novely 
Odůvodnění:  Informace o denním celkovém množství plynu 
v přepravní soustavě nemají pro účastníky trhu žádný 
praktický význam a představují pro ně pouze zvyšování 
administrativní zátěže. Navíc není zcela zřejmé a 
jednoznačné, co je tímto údajem přesně míněno 

Akceptováno částečně, upraveno na základě 
osobního vypořádání s HK. 
 
Administrativní zátěž nepřináší vyhláška, ale 
evropská právní úprava prostřednictvím 
vyhlášky. V souladu s energetickým zákonem 
je Energetický regulační úřad povinen zajistit 
plnění požadavků 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 a to 
konkrétně přílohy č. 1 bodu 3.4 odstavce 5, 
který požaduje, aby provozovatel přepravní 
soustavy zveřejňoval informace uvedené v § 
32 odst. 1 písm. l) návrhu novely pravidel 
trhu s plynem, který byl doplněn na základě 
požadavku monitorovacích zpráv agentury 
ACER. 
Navrhovaným odstraněním by tak nebyly 
splněny požadavky nejen legislativy EU a tím 
i povinnosti ERÚ v rámci energetického 
zákona. 
 
 
Na základě připomínky je však ERÚ toho 
názoru, že  hlavním cílem  přílohy č. 1 bodu 
3.4 odstavce 5 Nařízení 715/2009 je zajistit 
informovanost účastníků trhu o stavu 
přepravní soustavy a zejména změně 
množství plynu v přepravní soustavě, což je 
hodnota odpovídající akumulaci soustavy, 
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která je uvedena v písm. g) a h) odst. 1 § 32. 
Co však chybí, je prognóza změny akumulace 
přepravní soustavy ke konci plynárenského 
dne s hodinovým upřesňováním. 
 
V souvislosti s touto připomínkou si 
dovolujeme upozornit na návrh novely 
vyhlášky č. 345/2012 Sb., kde návrh § 18 
odst. 4-6 předpokládá předávání předpovědí 
spotřeby plynu na následující plynárenský 
den ze strany provozovatele distribuční 
soustavy provozovateli přepravní soustavy 
denně do 22.00 hodin. Provozovatel přepravní 
soustavy tedy bude mít k dispozici dodatečná 
a dostatečná data pro zpřesnění prognózy 
 
Upravené znění: 
„l) denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic 
všech uživatelů na začátku každého 
vyrovnávacího období a prognózu 
souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech 
uživatelů na konci každého plynárenského 
dne.“. 
 

K § 52 odst. 5  -  žádáme vypustit nově přidanou větu a 
ponechat text odstavce v současně platném stavu 
Odůvodnění: Součet všech požadavků na rezervaci 
skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole je 
považován za zásadní informaci pro účastníky aukce. 
Informaci, zda je či není součet všech zatím podaných 
požadavků v probíhajícím aukčním kole vyšší než nabízená 
skladovací kapacita považujeme za  pro účastníky aukce 

Akceptováno  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFLGBXOR)



Stránka 7 z 69 
 

nedostatečnou. 

K § 118 odst. 5 – žádáme, aby text zněl následovně: 
(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a 
§ 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde 
dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat nebo 
nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v 
případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu. V těchto případech pozastaví 
operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo 
možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní 
nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě 
smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, možnost 
nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a 
účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu 
neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů 
odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem 
registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 
odst. 2 se nepoužije.  
Odůvodnění:  Uvedená textace umožní, aby se proces rychlé 
změny dodavatele použil i v případě, kdy dodavatel plynu 
dodávající plyn na základě smlouvy o sdružených službách 
dodávky plynu nemá zajištěnou službu přepravní nebo 
distribuční soustavy. Na rozdíl od elektroenergetiky nejsou 
v plynárenství postupy při zániku smlouvy o zajištění služby 
přepravní nebo distribuční soustavy legislativně upraveny. 
Domníváme se, že v případě, kdy dodavatel dodávající plyn 
na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 
neplní svou povinnost vůči zákazníkovi, ke které se ve 
smlouvě o sdružených službách dodávky plynu zavázal, tzn. 
nezajišťuje zákazníkovi na vlastní jméno a na vlastní účet 
související služby v plynárenství, je jediným logickým 

Akceptováno. 
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řešením rychlá změna dodavatele plynu. Jsme také názoru, že 
realizace rychlé změny dodavatele v dané situaci maximálně 
ochrání práva zákazníka, který by se jinak bez jakéhokoliv 
svého přičinění stal osobou, která dle § 74 odst. 4 písm. a) 
Energetického zákona využívá službu distribuční soustavy 
neoprávněně. Předložený návrh zcela odpovídá úpravě 
problematiky v oblasti elektroenergetiky dle vyhlášky č 
408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou. 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
Hospodářská komora ČR 
Č.j.: 230/6000/2016 

A. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 

1. Připomínka k § 9 odst. 6 a § 29 odst. 3 a 4 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
Varianta 1 
„§ 9 

(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2, 3 a 5 lze 
rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou. Přepravní 
kapacitu podle odstavce 3 lze rezervovat jako pevnou nebo 
přerušitelnou pro roční standardní kapacitu, čtvrtletní 
standardní kapacitu, měsíční standardní kapacitu, denní 
standardní kapacitu, a vnitrodenní standardní kapacitu, a 
roční standardní kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu 
pouze jako pevnou. 
§ 29 
(3) Velikost nabízené standardní denní přerušitelné přepravní 
kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní 
kapacity není omezena. Standardní roční, čtvrtletní a měsíční 
přepravní kapacita se jako přerušitelná neposkytuje. Veškerá 
nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za 

Akceptováno s úpravou 
 
§ 9 odst. 6 zní: „(6) Přepravní kapacitu podle 
odstavců 1, 2, 3 a 5 lze rezervovat jako 
pevnou nebo přerušitelnou.“ 
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vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. 
(4) V případě, že dojde ke krácení standardní denní 
přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní 
přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle jiného 
právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit8).“. 
Varianta 2 
„§ 9 

(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2, 3 a 5 lze 
rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou. Přepravní 
kapacitu podle odstavce 3 lze rezervovat jako pevnou nebo 
přerušitelnou pro čtvrtletní standardní kapacitu, měsíční 
standardní kapacitu, denní standardní kapacitu, vnitrodenní 
standardní kapacitu, a přepravní kapacitu podle odstavce 3 
pro roční standardní kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu 
lze rezervovat pouze jako pevnou. 
§ 29 
(3) Velikost nabízené standardní denní přerušitelné přepravní 
kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní 
kapacity není omezena. Standardní roční, čtvrtletní a měsíční 
přepravní kapacita se jako přerušitelná neposkytuje. Veškerá 
nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za 
vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. 
(4) V případě, že dojde ke krácení standardní denní 
přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní 
přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle jiného 
právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit8).“. 
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Odůvodnění: 
ERÚ v konzultaci řádně neodůvodnil, proč návrh vyhlášky 
vylučuje možnost rezervace roční přerušitelné kapacity. ERÚ 
pouze konstatuje, že takový roční produkt by byl 
netransparentní, ale nevysvětluje, v čem tato netransparentnost 
spočívá. Upozorňujeme, že by se jednalo o standardní 
kapacitní produkt nabízený zcela transparentně na rezervační 
platformě stejně jako všechny ostatní standardní produkty pro 
hraniční body. Dále je třeba uvést, že roční přerušitelnou 
kapacitu bude možné v souladu s NC CAM nabízet pouze na 
následující plynárenský rok, jelikož se jedná 
o nekoordinovanou kapacitu. Jelikož se navíc jedná pouze o 
kapacitu přerušitelnou, nemůže nabídka takového produktu 
negativně ovlivnit trh s plynem v ČR. ERÚ ve vypořádání 
připomínek uvádí, že v případě indikací zájmu o tento produkt 
by o jeho zavedení uvažoval. Nabídka produktu roční 
přerušitelné kapacity je zavedena v Německu v souvislosti 
s novými projekty rozvoje kapacity a je zřejmé, že pokud je o 
tento produkt zájem v Německu, bude o něj zájem i v ČR, 
neboť na novou infrastrukturu v Německu bude navazovat 
infrastruktura v ČR. Podmínku indikace zájmu o roční 
produkt tedy lze považovat za splněnou. Vzhledem k výše 
uvedenému by se jednalo o neodůvodněné omezení trhu 
s plynem v ČR a ve svých důsledcích také v EU, a proto 
požadujeme, aby byl návrh vyhlášky upraven tak, aby byla 
umožněna rezervace roční přerušitelné kapacity (varianta 1).  
V případě, že by výše uvedená připomínka (varianta 1) nebyla 
akceptována, požadujeme, aby byl text vyhlášky upraven 
alespoň do souladu s vypořádáním připomínek v konzultaci, 
tj. umožnit rezervaci měsíční a čtvrtletní přerušitelné kapacity, 
které ERÚ v konzultaci akceptoval (varianta 2). Formulace 
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uvedené v § 9 odst. 6 a § 29 odst. 3 a 4 návrhu vyhlášky 
neodpovídají vyjádření ERÚ uvedenému ve vypořádání 
připomínek týkajících se přerušitelné kapacity. Zatímco ve 
vypořádání ERÚ akceptuje návrh umožnit rezervaci 
přerušitelné kapacity pro měsíční a čtvrtletní kapacitu, text 
návrhu vyhlášky vylučuje v § 9 odst. 6 rezervaci přerušitelné 
kapacity také u čtvrtletní kapacity a v § 29 odst. 3 a 4 vylučuje 
rezervaci měsíční a čtvrtletní kapacity. 

2. Připomínka k § 30 odst. 6 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„§ 30 
(6) Pro posouzení dosažní hranice 10 % podle odstavce 5 se 
výše rezervované kapacity subjektu zúčtování nebo 
zahraničního účastníka vypočte jako aritmetický průměr 
rezervovaných kapacit všech smluv o poskytnutí služby 
přepravy plynu, které měl subjekt zúčtování nebo zahraniční 
účastník uzavřeny v daném bodě v předcházejícím 
plynárenském roce.“. 
Odůvodnění: 
K zamezení nejasností je nezbytné v § 30 odst. 6 v souladu s 
definicí průměrné technické kapacity § 2 odst. 2 písm. v) 
doplnit, že se jedná o plynárenský rok. 

Akceptováno 

3. Připomínka k § 30b odst. 7 
Požadujeme uvedené ustanovení upravit následovně: 
„§ 30b 

(7) Provozovatel přepravní soustavy ve finančním vypořádání 
se subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem, který 

Akceptováno s úpravou 
 
Vyhláška má podle zmocnění stanovit rovněž 
způsoby řešení nedostatku kapacit v 
plynárenské soustavě. Určitě však platí, že 
vyhláška by neměla výrazně zasahovat do 
smluvních vztahů. Proto byla připomínka 
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přenechal svou přepravní kapacitu, v rozsahu ve kterém byla 
úspěšně přidělena jinému subjektu zúčtování nebo 
zahraničnímu účastníkovi, zkrátí povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu v rozsahu 
realizovaného přenechání přepravní kapacity o část 
finančního závazku ve výši, kterou na sebe ve Smlouvě o 
poskytnutí služby přepravy plynu převzal subjekt zúčtování 
nebo zahraniční účastník, kterému byla přepravní kapacita 
přidělena.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme upravit ustanovení § 30b tak, aby se zabránilo 
potenciálnímu spekulativnímu zneužití institutu vzdání se 
kapacity nebo odebrání dlouhodobé nevyužívané kapacity 
uživatelem soustavy. Pro účely § 30b i § 30a je třeba stanovit 
pravidlo pro zacházení s kapacitou alokovanou jinému 
uživateli soustavy tak, aby nemohlo dojít ke spekulaci na 
snížení ceny, je-li aktuální regulovaná cena nižší, než cena 
podle původní smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. 
Část závazku, kterého bude původní držitel zproštěn, proto 
musí být vypočtena ve výši finančního závazku nového 
držitele kapacity tak, aby součet závazku původního držitele 
a nového držitele kapacity byl vždy alespoň roven původnímu 
závazku z rezervace přepravní kapacity. Tato úprava je 
relevantní nejen pro případné nové smlouvy o přepravě s fixní 
cenou, ale také pro již existující dlouhodobé smlouvy s fixní 
cenou uzavřené v minulosti. 

akceptována v přepracovaném znění: 
 
„Finanční vypořádání mezi provozovatelem 
přepravní soustavy a subjektem zúčtování 
nebo zahraničním účastníkem, který 
přenechal svou přepravní kapacitu, probíhá 
v rozsahu, ve kterém byla přepravní kapacita 
přidělena jinému subjektu zúčtování nebo 
zahraničnímu účastníkovi.“ 
 

4. Připomínka k § 32 odst. 1 písm. l) 
Požadujeme uvedené ustanovení vypustit bez náhrady: 

„§ 32 Informace o přepravních kapacitách a souvisejících 

Akceptováno částečně, upraveno na základě 
osobního vypořádání s HK. 
 
Administrativní zátěž nepřináší vyhláška, ale 
evropská právní úprava prostřednictvím 
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službách 
(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup tyto informace: 
l) denně množství plynu v přepravní soustavě a prognózu 
množství plynu v přepravní soustavě na konci plynárenského 
dne; prognózu množství plynu v přepravní soustavě na konci 
plynárenského dne aktualizuje každou hodinu.“. 
Odůvodnění: 
Není jasné, co se zde „množstvím plynu v přepravní soustavě“ 
myslí, jak by tuto hodnotu měl provozovatel přepravní 
soustavy určovat a k čemu by tato informace měla sloužit. 
V současné době se žádné informace tohoto druhu 
neshromažďují. Dostatečnou informaci o fyzickém stavu 
přepravní soustavy dostávají účastníci trhu s plynem v souladu 
s požadavky nařízení (ES) č. 715/2009 v položce akumulace a 
změna akumulace, viz § 32 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky. 

vyhlášky. V souladu s energetickým zákonem 
je Energetický regulační úřad povinen zajistit 
plnění požadavků 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 a to 
konkrétně přílohy č. 1 bodu 3.4 odstavce 5, 
který požaduje, aby provozovatel přepravní 
soustavy zveřejňoval informace uvedené v § 
32 odst. 1 písm. l) návrhu novely pravidel 
trhu s plynem, který byl doplněn na základě 
požadavku monitorovacích zpráv agentury 
ACER. 
Navrhovaným odstraněním by tak nebyly 
splněny požadavky nejen legislativy EU a tím 
i povinnosti ERÚ v rámci energetického 
zákona. 
 
 
Na základě připomínky je však ERÚ toho 
názoru, že  hlavním cílem  přílohy č. 1 bodu 
3.4 odstavce 5 Nařízení 715/2009 je zajistit 
informovanost účastníků trhu o stavu 
přepravní soustavy a zejména změně 
množství plynu v přepravní soustavě, což je 
hodnota odpovídající akumulaci soustavy, 
která je uvedena v písm. g) a h) odst. 1 § 32. 
Co však chybí, je prognóza změny akumulace 
přepravní soustavy ke konci plynárenského 
dne s hodinovým upřesňováním. 
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V souvislosti s touto připomínkou si 
dovolujeme upozornit na návrh novely 
vyhlášky č. 345/2012 Sb., kde návrh § 18 
odst. 4-6 předpokládá předávání předpovědí 
spotřeby plynu na následující plynárenský 
den ze strany provozovatele distribuční 
soustavy provozovateli přepravní soustavy 
denně do 22.00 hodin. Provozovatel přepravní 
soustavy tedy bude mít k dispozici dodatečná 
a dostatečná data pro zpřesnění prognózy. 
 
Upravené znění: 
„l) denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic 
všech uživatelů na začátku každého 
vyrovnávacího období a prognózu 
souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech 
uživatelů na konci každého plynárenského 
dne.“. 

5. Připomínka k § 118 odst. 5 
Požadujeme uvedené ustanovení upravit následovně: 
„(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a 
§ 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde 
dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat nebo 
nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v 
případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu. V těchto případech pozastaví 
operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo 
možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní 
nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na 
základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, 
možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za 

Akceptováno 
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odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor 
trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC 
kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem 
registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 
odst. 2 se nepoužije.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit § 118 odst. 5 tak, aby se proces rychlé 
změny dodavatele použil i v případě, kdy dodavatel plynu 
dodávající plyn na základě smlouvy o sdružených službách 
dodávky plynu nemá zajištěnou službu přepravní nebo 
distribuční soustavy. Na rozdíl od elektroenergetiky 
(konkrétně § 58 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 408/2015 Sb.) nejsou v 
plynárenství postupy při zániku smlouvy o zajištění služby 
přepravní nebo distribuční soustavy legislativně upraveny. 
Domníváme se, že v případě, kdy dodavatel dodávající plyn 
na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 
neplní svou povinnost vůči zákazníkovi, ke které se ve 
smlouvě  
o sdružených službách dodávky plynu zavázal, tzn., 
nezajišťuje zákazníkovi na vlastní jméno a na vlastní účet 
související služby v plynárenství, je jediným logickým 
řešením rychlá změna dodavatele plynu. Jsme také názoru, že 
realizace rychlé změny dodavatele v dané situaci maximálně 
ochrání práva zákazníka, který by se jinak bez jakéhokoliv 
svého přičinění stal osobou, která dle § 74 odst. 4 písm. a) 
Energetického zákona využívá službu distribuční soustavy 
neoprávněně. 
Předložený návrh zcela odpovídá úpravě problematiky v 
oblasti elektroenergetiky dle vyhlášky č. 408/2015 Sb. o 
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Pravidlech trhu s elektřinou. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Č.j. GŘ/105/SHP/2016 

1. Připomínka k § 9 odst. 6 a § 29 odst. 3 a 4 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
Varianta 1 
„§ 9 
(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2, 3 a 5 lze 
rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou. Přepravní 
kapacitu podle odstavce 3 lze rezervovat jako pevnou nebo 
přerušitelnou pro roční standardní kapacitu, čtvrtletní 
standardní kapacitu, měsíční standardní kapacitu, denní 
standardní kapacitu, a vnitrodenní standardní kapacitu, a 
roční standardní kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu 
pouze jako pevnou. 
§ 29 
(3) Velikost nabízené standardní denní přerušitelné přepravní 
kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní 
kapacity není omezena. Standardní roční, čtvrtletní a měsíční 
přepravní kapacita se jako přerušitelná neposkytuje. Veškerá 
nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za 
vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. 
(4) V případě, že dojde ke krácení standardní denní 
přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní 
přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle jiného 
právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit8).“. 
Varianta 2 
„§ 9 
(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2, 3 a 5 lze 

Akceptováno s úpravou. 
 
§ 9 odst. 6 zní: „(6) Přepravní kapacitu podle 
odstavců 1, 2, 3 a 5 lze rezervovat jako 
pevnou nebo přerušitelnou.“ 
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rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou. Přepravní 
kapacitu podle odstavce 3 lze rezervovat jako pevnou nebo 
přerušitelnou pro čtvrtletní standardní kapacitu, měsíční 
standardní kapacitu, denní standardní kapacitu, vnitrodenní 
standardní kapacitu, a přepravní kapacitu podle odstavce 3 
pro roční standardní kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu 
lze rezervovat pouze jako pevnou. 
§ 29 
(3) Velikost nabízené standardní denní přerušitelné přepravní 
kapacity a standardní vnitrodenní přerušitelné přepravní 
kapacity není omezena. Standardní roční, čtvrtletní a měsíční 
přepravní kapacita se jako přerušitelná neposkytuje. Veškerá 
nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za 
vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí. 
(4) V případě, že dojde ke krácení standardní denní 
přerušitelné přepravní kapacity a standardní vnitrodenní 
přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle jiného 
právního předpisu upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit8).“. 
Odůvodnění: 
ERÚ v konzultaci řádně neodůvodnil, proč návrh vyhlášky 
vylučuje možnost rezervace roční přerušitelné kapacity. ERÚ 
pouze konstatuje, že takový roční produkt by byl 
netransparentní, ale nevysvětluje, v čem tato netransparentnost 
spočívá. Upozorňujeme, že by se jednalo o standardní 
kapacitní produkt nabízený zcela transparentně na rezervační 
platformě stejně jako všechny ostatní standardní produkty pro 
hraniční body. Dále je třeba uvést, že roční přerušitelnou 
kapacitu bude možné v souladu s NC CAM nabízet pouze na 
následující plynárenský rok, jelikož se jedná 
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o nekoordinovanou kapacitu. Jelikož se navíc jedná pouze o 
kapacitu přerušitelnou, nemůže nabídka takového produktu 
negativně ovlivnit trh s plynem v ČR. ERÚ ve vypořádání 
připomínek uvádí, že v případě indikací zájmu o tento produkt 
by o jeho zavedení uvažoval. Nabídka produktu roční 
přerušitelné kapacity je zavedena v Německu v souvislosti 
s novými projekty rozvoje kapacity a je zřejmé, že pokud je o 
tento produkt zájem v Německu, bude o něj zájem i v ČR, 
neboť na novou infrastrukturu v Německu bude navazovat 
infrastruktura v ČR. Podmínku indikace zájmu o roční 
produkt tedy lze považovat za splněnou. Vzhledem k výše 
uvedenému by se jednalo o neodůvodněné omezení trhu 
s plynem v ČR a ve svých důsledcích také v EU, a proto 
požadujeme, aby byl návrh vyhlášky upraven tak, aby byla 
umožněna rezervace roční přerušitelné kapacity (varianta 1).  
V případě, že by výše uvedená připomínka (varianta 1) nebyla 
akceptována, požadujeme, aby byl text vyhlášky upraven 
alespoň do souladu s vypořádáním připomínek v konzultaci, 
tj. umožnit rezervaci měsíční a čtvrtletní přerušitelné kapacity, 
které ERÚ v konzultaci akceptoval (varianta 2). Formulace 
uvedené v § 9 odst. 6 a § 29 odst. 3 a 4 návrhu vyhlášky 
neodpovídají vyjádření ERÚ uvedenému ve vypořádání 
připomínek týkajících se přerušitelné kapacity. Zatímco ve 
vypořádání ERÚ akceptuje návrh umožnit rezervaci 
přerušitelné kapacity pro měsíční a čtvrtletní kapacitu, text 
návrhu vyhlášky vylučuje v § 9 odst. 6 rezervaci přerušitelné 
kapacity také u čtvrtletní kapacity a v § 29 odst. 3 a 4 vylučuje 
rezervaci měsíční a čtvrtletní kapacity. 

2. Připomínka k § 30 odst. 6 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 

Akceptováno 
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„§ 30 
(6) Pro posouzení dosažení hranice 10 % podle odstavce 5 se 
výše rezervované kapacity subjektu zúčtování nebo 
zahraničního účastníka vypočte jako aritmetický průměr 
rezervovaných kapacit všech smluv o poskytnutí služby 
přepravy plynu, které měl subjekt zúčtování nebo zahraniční 
účastník uzavřeny v daném bodě v předcházejícím 
plynárenském roce.“. 
Odůvodnění: 
K zamezení nejasností je nezbytné v § 30 odst. 6 v souladu s 
definicí průměrné technické kapacity § 2 odst. 2 písm. v) 
doplnit, že se jedná o plynárenský rok. 

3. Připomínka k § 30b odst. 7) 
Požadujeme uvedené ustanovení upravit následovně: 
„§ 30b 
(7) Provozovatel přepravní soustavy ve finančním vypořádání 
se subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem, který 
přenechal svou přepravní kapacitu, v rozsahu ve kterém byla 
úspěšně přidělena jinému subjektu zúčtování nebo 
zahraničnímu účastníkovi, zkrátí povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu v rozsahu 
realizovaného přenechání přepravní kapacity o část 
finančního závazku ve výši, kterou na sebe ve Smlouvě o 
poskytnutí služby přepravy plynu převzal subjekt zúčtování 
nebo zahraniční účastník, kterému byla přepravní kapacita 
přidělena.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme upravit ustanovení § 30b tak, aby se zabránilo 
potenciálnímu spekulativnímu zneužití institutu vzdání se 

Akceptováno s úpravou 
 
Vyhláška má podle zmocnění stanovit rovněž 
způsoby řešení nedostatku kapacit v 
plynárenské soustavě. Určitě však platí, že 
vyhláška by neměla výrazně zasahovat do 
smluvních vztahů. Proto byla připomínka 
akceptována v přepracovaném znění: 
 
„Finanční vypořádání mezi provozovatelem 
přepravní soustavy a subjektem zúčtování 
nebo zahraničním účastníkem, který 
přenechal svou přepravní kapacitu, probíhá 
v rozsahu, ve kterém byla přepravní kapacita 
přidělena jinému subjektu zúčtování nebo 
zahraničnímu účastníkovi.“ 
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kapacity nebo odebrání dlouhodobé nevyužívané kapacity 
uživatelem soustavy. Pro účely § 30b i § 30a je třeba stanovit 
pravidlo pro zacházení s kapacitou alokovanou jinému 
uživateli soustavy tak, aby nemohlo dojít ke spekulaci na 
snížení ceny, je-li aktuální regulovaná cena nižší, než cena 
podle původní smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. 
Část závazku, kterého bude původní držitel zproštěn, proto 
musí být vypočtena ve výši finančního závazku nového 
držitele kapacity, tak aby součet závazku původního držitele 
a nového držitele kapacity byl vždy alespoň roven původnímu 
závazku z rezervace přepravní kapacity. Tato úprava je 
relevantní nejen pro případné nové smlouvy o přepravě s fixní 
cenou, ale také pro již existující dlouhodobé smlouvy s fixní 
cenou uzavřené v minulosti. 

4. Připomínka k § 32 odst. 1 písm. l) 
Požadujeme uvedené ustanovení vypustit bez náhrady: 
„§ 32 Informace o přepravních kapacitách a souvisejících 
službách 
(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup tyto informace: 
l) denně množství plynu v přepravní soustavě a prognózu 
množství plynu v přepravní soustavě na konci plynárenského 
dne; prognózu množství plynu v přepravní soustavě na konci 
plynárenského dne aktualizuje každou hodinu.“. 
Odůvodnění: 
Není jasné, co se zde „množstvím plynu v přepravní soustavě“ 
myslí, jak by tuto hodnotu měl provozovatel přepravní 
soustavy určovat a k čemu by tato informace měla sloužit. 
V současné době se žádné informace tohoto druhu 

Akceptováno částečně, upraveno na základě 
osobního vypořádání s HK. 
 
Administrativní zátěž nepřináší vyhláška, ale 
evropská právní úprava prostřednictvím 
vyhlášky. V souladu s energetickým zákonem 
je Energetický regulační úřad povinen zajistit 
plnění požadavků 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 a to 
konkrétně přílohy č. 1 bodu 3.4 odstavce 5, 
který požaduje, aby provozovatel přepravní 
soustavy zveřejňoval informace uvedené v § 
32 odst. 1 písm. l) návrhu novely pravidel 
trhu s plynem, který byl doplněn na základě 
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neshromažďují. Dostatečnou informaci o fyzickém stavu 
přepravní soustavy dostávají účastníci trhu s plynem v souladu 
s požadavky nařízení (ES) č. 715/2009 v položce akumulace a 
změna akumulace, viz § 32 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky. 

požadavku monitorovacích zpráv agentury 
ACER. 
Navrhovaným odstraněním by tak nebyly 
splněny požadavky nejen legislativy EU a tím 
i povinnosti ERÚ v rámci energetického 
zákona. 
 
 
Na základě připomínky je však ERÚ toho 
názoru, že  hlavním cílem  přílohy č. 1 bodu 
3.4 odstavce 5 Nařízení 715/2009 je zajistit 
informovanost účastníků trhu o stavu 
přepravní soustavy a zejména změně 
množství plynu v přepravní soustavě, což je 
hodnota odpovídající akumulaci soustavy, 
která je uvedena v písm. g) a h) odst. 1 § 32. 
Co však chybí, je prognóza změny akumulace 
přepravní soustavy ke konci plynárenského 
dne s hodinovým upřesňováním. 
 
V souvislosti s touto připomínkou si 
dovolujeme upozornit na návrh novely 
vyhlášky č. 345/2012 Sb., kde návrh § 18 
odst. 4-6 předpokládá předávání předpovědí 
spotřeby plynu na následující plynárenský 
den ze strany provozovatele distribuční 
soustavy provozovateli přepravní soustavy 
denně do 22.00 hodin. Provozovatel přepravní 
soustavy tedy bude mít k dispozici dodatečná 
a dostatečná data pro zpřesnění prognózy. 
 
Upravené znění: 
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„l) denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic 
všech uživatelů na začátku každého 
vyrovnávacího období a prognózu 
souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech 
uživatelů na konci každého plynárenského 
dne.“. 

5. Připomínka k § 118 odst. 5 
Požadujeme uvedené ustanovení upravit následovně: 
„(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a 
§ 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde 
dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat nebo 
nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v 
případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu. V těchto případech pozastaví 
operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo 
možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní 
nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na 
základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, 
možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za 
odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor 
trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC 
kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem 
registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 
odst. 2 se nepoužije.“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit § 118 odst. 5 tak, aby se proces rychlé 
změny dodavatele použil i v případě, kdy dodavatel plynu 
dodávající plyn na základě smlouvy o sdružených službách 
dodávky plynu nemá zajištěnou službu přepravní nebo 

Akceptováno 
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distribuční soustavy. Na rozdíl od elektroenergetiky 
(konkrétně § 58 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 408/2015 Sb.) nejsou v 
plynárenství postupy při zániku smlouvy o zajištění služby 
přepravní nebo distribuční soustavy legislativně upraveny. 
Domníváme se, že v případě, kdy dodavatel dodávající plyn 
na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu 
neplní svou povinnost vůči zákazníkovi, ke které se ve 
smlouvě o sdružených službách dodávky plynu zavázal, tzn., 
nezajišťuje zákazníkovi na vlastní jméno a na vlastní účet 
související služby v plynárenství, je jediným logickým 
řešením rychlá změna dodavatele plynu. Jsme také názoru, že 
realizace rychlé změny dodavatele v dané situaci maximálně 
ochrání práva zákazníka, který by se jinak bez jakéhokoliv 
svého přičinění stal osobou, která dle § 74 odst. 4 písm. a) 
Energetického zákona využívá službu distribuční soustavy 
neoprávněně. 
Předložený návrh zcela odpovídá úpravě problematiky v 
oblasti elektroenergetiky dle vyhlášky č. 408/2015 Sb. o 
Pravidlech trhu s elektřinou. 
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II. Připomínky doporučující a legislativně technického charakteru: 
 
POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Resort 
Č.j. Připomínky Vypořádání 

ÚV ČR - KOM Po stránce formální: 

Adaptace na nařízení č. 984/2013 je ve stávající srovnávací tabulce 
vykazována ustanoveními vyhlášky č. 349/2015 Sb., jejíž paragrafové 
znění ovšem neodpovídá současnému stavu čísel paragrafů (např. 
adaptační § 8 odst. 3 ve srovnávací tabulce odpovídá § 19 odst. 3 
v aktuálním znění). Obdobně nepřesná je také srovnávací tabulka 
k nařízení č. 312/2014. Je nutno předložit aktualizované srovnávací 
tabulky tak, aby bylo možné dohledat adaptační ustanovení v tom 
znění vyhlášky, které vstoupilo v platnost a které platí dosud. Je 
evidentní, že jsou návrhem vyhlášky měněna mj. implementační 
ustanovení, nicméně až po předložení aktuálních srovnávacích tabulek 
bude možné přesně určit, která, a v návaznosti na ně požadovat 
provedení formální úpravy v souladu s přílohou č. 5 Legislativních 
pravidel vlády. K některým implementačním ustanovení viz 
připomínky níže. 
Předkladatel proto splnil pouze částečně formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Akceptováno. 
 
 
K bodu 7. Neakceptováno. 
Dotčená nevhodná formulace v § 9 odst. 3 
byla odstraněna bez náhrady, mimo jiné i 
v souvislosti s akceptováním připomínek 
ostatních připomínkových míst. Stejně tak 
byly z návrhu vyhlášky odstraněny tyto 
formulace v jiných. Vyhláškou nově 
zaváděných, ustanoveních. 
Co se týče těchto formulací v těch 
ustanoveních vyhlášky, které nejsou 
předmětem této novely, tak Energetický 
regulační úřad má za to, že povaha nařízení 
jako přímo použitelného právního předpisu 
je uvedena v referenčním odkazu v 
úvodním ustanovení vyhlášky a vyplývá i 
z charakteru nařízení jako takového. Ve 
spojení s odkazem na poznámku pod 
čarou, v níž je uvedena citace, věříme, že 
zkrácený zobecňující název v textu 
vyhlášky je dostatečný a umožňuje 
jednoznačné určení nařízení a jeho přímé 
použitelnosti. 
Akceptováním návrhu by totiž muselo 
dojít ke změně napříč celou vyhláškou, 
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Návrhu vyhlášky se dotýkají následující předpisy EU: 

• nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, 
kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování 
kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým 
se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009,  

• nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, 
kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu 
v přepravních sítích, 

• 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, a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 
Připomínky a případné návrhy změn:  

K novelizačnímu bodu 7., k § 9 odst. 3: 
Doporučujeme pojem „právní předpis upravující pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit“ nahradit v souladu s legislativním 
územ pojmem „přímo použitelný předpis upravující pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit“. Obdobně se nevhodný pojem 
vyskytuje mj. také v § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 
 
K novelizačním bodům 28. a 29., k nově vkládaným § 30, 30a  a 30b: 
1. Jakkoli je problematika nejasná, ustanovení jsou zřejmě adaptační 
k nařízení č. 312/2014 (čl. 12/3 poslední věta, čl. 15 a zejména čl. 17?) 
a zřejmě také k nařízení č. 984/2013. Odůvodnění tohoto ustanovení je 
však poněkud nedostatečné, jednověté, odkazuje na nedatovanou 
zprávu ACER (zřejmě za rok 2015?) a neumožňuje identifikovat vazbu 

tedy i v ustanoveních, které nejsou 
předmětem novelizace, což Úřad v této fázi 
legislativního procesu nepovažuje za 
vhodné. Zároveň tuto připomínku 
respektujeme jako podnět pro další novelu 
vyhlášky. 
 
K bodu 28 a 29. 
1. Vysvětleno. 
K nově zaváděným ustanovením § 30a a § 
30b nám v reakci na Vaši připomínku 
dovolte shrnout, že se z pohledu Úřadu 
nejedná o ustanovení adaptační k nařízení 
č. 984/2013 ani k nařízení č. 312/2014. 
Ustanovení § 30a a 30b navazují a 
rozpracovávají pravidla obsažená 
v ustanovení § 30 vyhlášky. Pravidla 
obsažená v ustanovení § 30 ve vyhlášce o 
Pravidlech trhu s plynem existuje 
dlouhodobě, tedy ještě před vznikem obou 
dotčených nařízení.   
Dále platí, že pravidla, které jsou do 
vyhlášky vložena ustanoveními § 30a a 
30b, v současné době existují v Řádu 
provozovatele přepravní soustavy, který 
Úřad schvaluje na základě procesu 
popsaném v § 97a energetického zákona, a 
které jsou součástí vybraných smluv na 
plynárenském trhu. 
Tato pravidla nyní nejsou vkládány do 
vyhlášky na základě požadavku nařízení č. 
984/2013 nebo nařízení č. 312/2014, ale na 
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na uvedená nařízení. Požadujeme vyjasnit a případně doplnit 
odůvodnění a v závislosti na vysvětlení případně vykázat jako 
adaptační. 
2. V § 30b odst. 1 chybí čárka před slovem „přenechání“. 
Připomínka č. 1 je zásadní. 
K novelizačnímu bodu 45, k § 56 odst. 2 třetí větě: 
Závěrečná část věty nedává příliš smysl, zejména slovo „podána“, 
doporučujeme přeformulovat. 
 
Závěr: 

Hodnocení slučitelnosti návrhu vyhlášky s právem EU bude 
provedeno až v návaznosti na vypořádání formální připomínky, 
návrh se nicméně jeví jako slučitelný s právem EU. 

základě úvahy, že na úrovni vyhlášky jako 
obecně závazného právního předpisu 
budou tato pravidla nejen transparentnější, 
ale z pohledu trhu jako celku i lépe 
vymahatelnější, než dvoustranné právní 
vztahy existující na plynárenském trhu. 
Z pohledu vztahu k evropským právním 
předpisům se tedy z pohledu Úřadu jedná 
v případě § 30a a 30b pouze o zpřesnění 
procesu existujícího v souladu s nařízením 
715/2009, které stanovuje základní 
principy této problematiky. 
 
2. Akceptováno. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti 
a legislativu 
 
Čj. 17531/2016-OHR 

Připomínky: 
k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

1. Doporučujeme upravit část označenou definice problému tak, 
aby z ní bylo patrné, v čem spočívá reálný problém, který má 
být navrhovanou úpravou vyřešen (důvody navrhované 
vyhlášky, které jsou v dané části ZZ RIA popsány, navíc 
omezené  
na požadavky účastníků trhu a zobecněný popis klíčových částí 
této úpravy, rozhodně nelze považovat za vymezení problému). 
Popis problému je dále třeba založit na konkrétních faktech, 
z nichž bude vyplývat jeho rozsah, četnost a závažnost.  

2. Doporučujeme zaměřit popis existujícího stavu na podrobnější 
analýzu dotčené právní úpravy v rozsahu, v jakém představuje 
problém a je tudíž předmětem novely. Obecný přehled 
celkového obsahu novelizované vyhlášky neposkytuje žádnou 
představu o nevhodnosti stávající úpravy a potřebě (či účelnosti) 

1. Neakceptováno. 
2. Neakceptováno. 
3. Akceptováno. 
4. Neakceptováno. 
5. Akceptováno. 
 
K bodům 1.2.4: 
Energetický regulační úřad považuje z 
hlediska intenzity problému a jeho dopadu 
na trh příslušnou část 2.1 závěreční zprávy 
za odpovídající, když základní princip 
vyhláškou zaváděných pravidel již na trhu 
s plynem dlouhodobě funguje, ale nikoliv 
na úrovni vyhlášky jako obecně závazného 
právního předpisu, ale jako součást tzv. 
Řádu provozování přepravní soustavy, 
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její konkrétní změny prováděné navrhovanou úpravou. 
3. Doporučujeme z návrhu variant řešení a navazujících částí ZZ 

RIA vypustit variantu III, která ve skutečnosti nepředstavuje 
variantu řešení (pod jejím označením je pouze vysvětleno, proč 
byly zvažovány jen předchozí dvě varianty řešení); přesto je 
v předložené verzi ZZ RIA předmětem hodnocení z hlediska 
přínosů a nákladů (a dokonce je předkladatelem preferována 
před nulovou variantou).  

4. Doporučujeme doplnit řádné vyhodnocení nákladů a přínosů 
zvažovaných variant, které (s výjimkou stručného vysvětlení, 
proč se u provozovatele přepravní nepředpokládají náklady  
na IT,) zcela absentuje. Předmětem hodnocení musejí být 
všechny přínosy a náklady pro všechny dotčené subjekty (např. 
účastníky trhu, a to jak ty, kteří si rezervovali přepravní kapacitu 
nad rámec využití, tak ty, kteří ji chtějí reálně využívat) ve 
všech relevantních aspektech (např. celkové přínosy 
efektivnějšího využití přepravní kapacity).  

 Doporučujeme doplnit do ZZ RIA další informace o průběhu  
a výsledku veřejného konzultačního procesu, tj. podrobně popsat, jaké 
konkrétní subjekty v jeho rámci uplatnily svá stanoviska a připomínky, 
do jaké míry byly tyto připomínky v navrhované úpravě zohledněny a 
naopak jakým jejich připomínkám nebylo vyhověno, vždy s příslušným 
zdůvodněním. 

Závěr 
       Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Mgr. Markéta 
Havelková,   e-mail: havelkova.marketa@vlada.cz, tel.: 2240022182. 

který je povinnou součástí smluv na 
plynárenském trhu existujících (§ 72 odst. 
5 energetického zákona) - což je vymezeno 
i v bodu 2.1.1. závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadu regulace. 

Ministerstvo financí 
Č. j.: MF-
32961/2016/1903-5 

Ostatní připomínka: 
K bodu 36: V nově doplňované větě do § 51 odst. 2 se odkazuje při 
možnosti upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity podle 
přílohy č. 3. V této příloze však postup při úpravě minimální ceny není 

Akceptováno 
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upraven. 

Ostatní připomínka: 
K bodu 48: K návrhu tohoto bodu poznamenáváme, že není zřejmé, 
na základě čeho byl zvolen tento postup pro určení nabídkové ceny na 
prodej plynu provozovatelem zásobníku. Zdůvodnění zvoleného postupu 
neobsahuje ani odůvodnění. Doporučujeme v tomto směru odůvodnění 
doplnit. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka: 
K Odůvodnění - zvláštní část: Upozorňujeme, že text zdůvodnění 
uvedený „K bodu 25 (§ 19 odst. 2)“ je zde uveden chybně a patří do 
zdůvodnění „K bodu 24 (§ 18 odst. 5)“. 

Akceptováno 

Ostatní připomínka: 
Legislativně technické připomínky: 
V úvodní větě nahradit slova „pozdějších předpisů“ slovy „zákona 
č. 131/2015 Sb.“. 

 
K bodu 7: Slova „třetí až šesté věty“ nahradit slovy „věty třetí až 
šesté“. 

 
K bodu 10: Zkratku „odst.“ vyjádřit slovem „odstavec“ a vložit mezeru 
za poloviční kulatou závorku. 

 
K bodu 14: Zkratku „odst.“ vyjádřit slovem „odstavec“ a text „§ 10, 
11, 12 a 13“ nahradit textem „§ 10 až 13“.  Tato připomínka se týká i 
bodu 15. 

 
K bodu 28: V § 30 odst. 2 písm. a) vložit na konci textu čárku. 
V odstavci 6 slovo „dosažní“ nahradit slovem „dosažení“. 

 

K úvodní větě. Akceptováno. 
K bodu 7. Akceptováno. 
K bodu 10. Akceptováno. 
K bodu 14 a 15. Akceptováno. 
K bodu 28. Akceptováno. 
K bodu 29. Akceptováno. 
K počtu odstavců. Neakceptováno. 
Navržené znění předmětných paragrafů 
není v souladu s doporučujícím 
pravidlem čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády z důvodu snahy o ucelený 
popis příslušného procesu tak, aby dané 
ustanovení jeho adresátům představilo 
daná pravidla komplexním způsobem.  
Cílem Úřadu není při návrhu vyhlášky 
Legislativní pravidla vlády nedodržovat, 
rozdělení předmětných ustanovení do více 
paragrafů by však bylo v daném případě v 
rozporu s jeho smyslem. 
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K bodu 29: V uvozující větě nahradit slova „vkládá nový“ slovem 
„vkládají nové“, odstranit paragrafovou značku před textem „30b“ a 
slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. V odstavci 6 větě první slovo 
„jaká“ nahradit slovem „jak“. V odstavci 7 vložit čárku před slovo 
„jestliže“. Zároveň upozorňujeme na počet odstavců, kterých by 
v jednotlivém paragrafu 

nemělo být více jak 6 (viz Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 
Stejná připomínka se týká i nově vloženého § 30b“, bodu 65.,  

 
K bodu 33: V uvozující větě slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. 

 
K bodu 38: V uvozující větě vložit dvojtečku za slovo „zní“. 

 
K bodu 45: V uvozující větě zkratku „odst.“ vyjádřit slovem 
„odstavec“. Ve větě třetí odstranit slovo „podána“ na konci věty.  

 
K bodu 48: Ve větě první slovo „Nahrazuje“ napsat malým začátečním 
písmenem „ nahrazuje“. 

 
K bodu 53: Doporučujeme text upravit takto: „V § 71 odst. 1 se text „§ 
68 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 68 odst. 2“.“. 

 
K bodu 65: V uvozující větě slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. 

 
K bodu 66: V textu odstranit čárku před slovy „a doplňuje“ a slova 
„předchozí věty“ vyjádřit slovy „věty předchozí“.  

 
K bodu 82: Za uvozovkami věty druhé vložit tečku. 

 
K bodu 88: Za slovem „zrušuje“ nahradit čárku spojkou „a“. 

 

K bodu 33. Akceptováno. 
K bodu 38. Akceptováno. 
K bodu 45. Akceptováno. 
K bodu 48. Akceptováno. 
K bodu 53. Akceptováno. 
K bodu 65. Akceptováno. 
K bodu 66. Akceptováno. 
K bodu 82. Akceptováno. 
K bodu 88. Akceptováno. 
K bodu 89. Akceptováno. 
K bodu 91. Akceptováno. 
K bodu 100. Akceptováno. 
K bodu 102. Akceptováno. 
K bodu 104. Akceptováno. 
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K bodu 89: Za slovem „V“ nahradit čárku spojkou „a“ a vložit slovo 
„se“ před slova „nahrazují slovy“.  

 
K bodu 91: Ve větě první vyjádřit slova „v první větě“ slovy „ve větě 
první“. 

 
K bodu 100: Vložit slovo „text“ před text „§ 73“ a slovo „textem“ před 
text „§ 74“. 

 
K bodu 102: Odstranit čárku za slovy „odběrných místech“. 
 
K bodu 104:Text doporučujeme upravit takto: „V příloze č. 3 bod 2 
písmeno j) zní: „j) typ rezervace….“.“ 

Závěr 
Zásadní připomínku požadujeme akceptovat a ostatní zohlednit. 
S návrhem vypořádání připomínek se prosím obracejte na Ing. Hanu 
Slavíčkovou (email: hana.slavickova@mfcr.cz, tel: 257043468). 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
Č.j. 38852/2016-31 

K jednotlivým ustanovením 
 
1. K bodu 3 

Doporučujeme slova „tečka za odstavcem písm. u)“ nahradit slovy 
„na konci odstavce 2 tečka“. 

 
2. K bodu 7 

Doporučujeme slova „odst. 3 se doplňuje věta, která zní“ nahradit 
slovy „se na konci odstavce 3 doplňuje věta“. Obdobnou úpravu 
doporučujeme provést také v bodech 8, 25, 39, 49, 81, 82, 84, 86 a 95. 

 
3. K bodu 10 

Doporučujeme slova „V § 10 odst. 4“ nahradit slovy „V § 10 

1. Akceptováno. 
2. Akceptováno. 
3. Akceptováno. 
4. Akceptováno. 
5. Akceptováno. 
6. Akceptováno. 
7. Akceptováno. 
8. Neakceptováno. 
9. Akceptováno. 
10. Akceptováno. 
11. Akceptováno. 
12. Akceptováno. 
13. Akceptováno. 
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odstavec 4“. Obdobnou úpravu doporučujeme provést v bodech 14 a 
45. 

 
4. K bodu 29 

V úvodní části textu bodu doporučujeme slova „vkládá nový § 30a 
a § 30b, které zní“ nahradit slovy „vkládají nové § 30a a 30b, které 
znějí“. 

 
5. K bodu 29 

V § 30a odst. 6 větě poslední doporučujeme slovo „ustanovení“ 
vypustit. Obdobnou úpravu doporučujeme provést v § 30b odst. 6. 

 
6. K bodu 31 

Doporučujeme slova „odst. 1 písm. k) se tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se nové písmeno l), které zní„“ nahradit slovy „se na konci 
odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 
„l)“ a na konci textu bodu doporučujeme doplnit tečku. 

 
7. K bodu 33 

Doporučujeme slova „za odstavec 4 doplňují odstavce 5 a 6, které 
zní“ nahradit slovy „doplňují odstavce 5 a 6, které znějí“. 

 
8. K bodům 34 a 35 

Oba body doporučujeme spojit. 
 

9. K bodu 36 
Doporučujeme slovo „číslovka“ nahradit slovem „číslo“, slovo 

„číslovkou“ nahradit slovem „číslem“ a slovo „,dále“ nahradit slovy „a 
na konci odstavce“. 

 
10. K bodu 41 

Doporučujeme slova „číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „5“, dále 

14. Akceptováno. 
15. Akceptováno. 
16. Akceptováno. 
17. Akceptováno. 
18. Akceptováno. 
19. Akceptováno. 
20. Akceptováno. 
21. Akceptováno. 
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se doplňuje na konci odstavce“ nahradit slovy „číslo „10“ nahrazuje 
číslem „5“ a na konci odstavce se doplňuje“. 

 
11. K bodu 48 

Doporučujeme bod upravit tak, že věta první se nahrazuje 
(novými) větami. 

 
12. K bodu 53 

Doporučujeme slova „odkaz „§ 68 odst. 3“ se mění na odkaz“ 
nahradit slovy „text „§ 68 odst. 3“ nahrazuje textem“. 

  
13. K bodu 70 

Doporučujeme slovo „předložka“ nahradit slovem „slovo“ a slovo 
„předložkou“ nahradit slovem „slovem“. 

 
14. K bodu 71 

Doporučujeme slova „, dále se na konci odstavce“ nahradit slovy 
„a na konci textu odstavce se“. 

 
15. K bodu 91 

Doporučujeme na konci textu věty první doplnit slova „a k posunu 
termínu převzetí odpovědnosti za odchylku stávajícím subjektem 
zúčtování“ a za větu první vložit novou větu. 

 
16. K bodu 100 

Doporučujeme slova „„§ 73“ nahrazuje „§ 74““ nahradit slovy 
„text „§ 73“ nahrazuje textem „§ 74““. 

 
17. K bodu 102 

Doporučujeme čárku za slovem „místech““ vypustit. 
 

18. K bodu 104 
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Doporučujeme slova „Příloha č. 3, bod 2 písmeno j) zní„“ nahradit 
slovy „V příloze č. 3 bodu 2 písmeno j) zní: „j)“.  

 
19. K bodu 109 

Doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem „text“ a slovo 
„slovem“ nahradit slovem „textem“. 

 
20. K bodu 110 

Doporučujeme slova „odkaz „v příloze 5“ nahrazuje odkazem“ 
nahradit slovy „slova „v příloze č. 5“ nahrazují slovy“. 

 
21. K bodu 111 

Doporučujeme slovo „odkaz“ nahradit slovem „text“ a slovo 
„odkazem“ nahradit slovem „textem“. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
Čj.: MPO 

93/16/32200/01000 
 

Doporučující připomínky: 
K  § 9 odst. 3 (opakuje se v § 18 odst. (5), § 19 odst. (2)) doplnění 
poslední větě  
Považujeme nově doplněné ustanovení vyhlášky „ , která je přidělována 
prostřednictvím otevřených postupů přidělování nové technické 
kapacity, schválených Energetickým regulačním úřadem (dále jen 
„Úřad“) ,“ za nedostatečné. Doporučujeme doplnit konkrétní postup 
přidělování do pravidel trhu nebo minimálně doplnit za výše citovaný 
text slova, „a veřejně konzultovaných s účastníky trhu s plynem“. 

Neakceptováno 
Novelizační bod vypuštěn. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že tento 
konkrétní postup nebyl doposud 
předmětem jednání mezi ERÚ a účastníky 
trhu s plynem, nemůže být v konkrétní 
podobě do vyhlášky navržen. 
Veřejná konzultace s účastníky trhu 
s plynem bude podobně jako u jiných 
postupů majících bezprostřední a přímý 
dopad na trh s plynem v ČR realizována 
v souladu s § 17e odst. 2 energetického 
zákona. 

K  § 9 odst. 6 doplnění poslední větě  
Doplněnou větu považujeme za nesrozumitelnou, doporučujeme upravit 
text takto: „Přepravní kapacitu podle odstavce 3 lze rezervovat jako 
pevnou nebo přerušitelnou pro měsíční standardní kapacitu, denní 

Akceptováno – upraveno. 
Úřad při vypořádání připomínky 
akceptoval požadavek uplatněný HK ČR, 
aby jako přerušitelná byla nabízena i roční 
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standardní kapacitu, vnitrodenní standardní kapacitu. Roční standardní 
kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu lze rezervovat pouze jako 
pevnou“. 

přepravní kapacita. 

K  § 56 odst. 1  
Doporučujeme vypustit nově přidaný text a ponechat text odstavce 
v současně platném stavu. Doplnění „nebo s právem s touto kapacitou 
nakládat u tohoto provozovatele zásobníku plynu“ nedává smysl, jelikož 
část věty je již v přechozím textu uvedena. 

Akceptováno 

K  příloze č. 15 
V textu tučně vyznačený typ měření C nebo CM doporučujeme 
zaměnit za normální (tučně nevyznačený). 

Akceptováno 

Obecně k návrhu vyhlášky 

Doporučujeme provést revizi textu, zejména z důvodu různých 
velikostí písma a odsazení textu (návětí novelizačních bodů, znění 
odstavců). 

Další doporučující připomínky legislativně technické povahy 

K bodu 3 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést v souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) takto: 
„V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno v), které zní:“. 

K bodu 5 – doporučujeme tento bod uvést v souladu s čl. 57 odst. 4 
písm. e) LPV takto: 

„5. V § 8 odst. 1 se slova „nebo zahraničním účastníkem“ nahrazují 
slovy „, zahraničním účastníkem nebo provozovatelem zásobníku 

K bodu 3. Akceptováno. 
K bodu 5. Novelizační bod vypuštěn 
K bodu 6. Akceptováno. 
K bodu 7. Akceptováno. 
K bodu 8. Akceptováno. 
K bodu 9. Akceptováno. 
K bodům 14 a 15. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
K bodu 16. Akceptováno. 
K bodu 20. Akceptováno. 
K bodu 22. Akceptováno. 
K bodu 28. Akceptováno. 
K bodu 29. Akceptováno částečně. 
Navržené znění předmětných paragrafů 
není v souladu s doporučujícím 
pravidlem čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády z důvodu snahy o ucelený 
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plynu“.“. 

K bodu 6 - doporučujeme tento bod uvést v souladu s čl. 57 odst. 4 
písm. e) LPV takto: 

„6. V § 9 odst. 1 se slova „nebo zahraničnímu účastníkovi“ nahrazují 
slovy „, zahraničnímu účastníkovi nebo provozovateli zásobníku 
plynu“.“. 

K bodu 7 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést v souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. b) LPV takto: „V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje 
věta „Ustanovení třetí až…“.“. Upozorňujeme, že doplňovaná věta je 
rozsáhlá, což snižuje její srozumitelnost. 

K bodu 8 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést v souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. b) LPV takto: „V 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta 
„Přepravní kapacitu…“.“. 

K bodu 9 - doporučujeme tento bod uvést v souladu s čl. 57 odst. 4 
písm. e) LPV takto: 

„9. V § 10 odst. 2 se slova „nebo zahraniční účastník“ nahrazují slovy 
„, zahraniční účastník nebo provozovatel zásobníku plynu“.“. Totožně 
doporučujeme upravit také novelizační bod 11. 

K bodům 14 a 15 – vzhledem k tomu, že § 14 není členěn na odstavce, 
bylo by nutné postupovat v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. d) LPV, ale 
vzhledem k návrhu bodu 15, doporučujeme tyto novelizační body 
sloučit do jednoho Následující novelizační body doporučujeme 

popis příslušného procesu tak, aby dané 
ustanovení jeho adresátům představilo 
daná pravidla komplexním způsobem.  
Rozdělení předmětných ustanovení do více 
paragrafů by však bylo v daném případě v 
rozporu s jeho smyslem. 
K bodu 31. Akceptováno. 
K bodu 32. Akceptováno. 
K bodu 33. Akceptováno. 
K bodu 36. Akceptováno. 
K bodu 37. Akceptováno. 
K bodu 39. Akceptováno. 
K bodu 41. Akceptováno.  
K bodu 43. Akceptováno. 
K bodu 48. Akceptováno. 
K bodu 49. Akceptováno. 
K bodu 50. Akceptováno. 
K bodu 53. Akceptováno. 
K bodu 56. Akceptováno. 
K bodu 61. Akceptováno. 
K bodu 65. Akceptováno. 
K bodu 67. Akceptováno. 
K bodu 68. Akceptováno. 
K bodu 69. Akceptováno. 
K bodu 70. Akceptováno. 
K bodu 72. Akceptováno. 
K bodu 75. Akceptováno. 
K bodu 76. Akceptováno. 
K bodu 77. Neakceptováno.  
Snahou je zdůraznit, že na principu 
pravidla jako takovém se nic nemění. 
K bodu 78. Akceptováno. 
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přečíslovat. 

K dosavadnímu bodu 16 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto:  

„16. V § 15 odst. 1 se slova „nebo zahraniční účastník“ nahrazují slovy 
„, zahraniční účastník nebo provozovatel zásobníku plynu“.“. Totožně 
doporučujeme upravit také novelizační body 17 až 19 a 21. 

K dosavadnímu bodu 20 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„20. V § 17 odst. 1 se slova „nebo zahraniční účastník“ nahrazují slovy 
„, zahraniční účastník nebo provozovatel zásobníku plynu“ a slova 
„plynárenského dne“ se nahrazují slovem „přepravy“.“. 

K dosavadnímu bodu 22 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: „V 18 se na konci 
odstavce 1 doplňuje věta „To neplatí,…“.“. Obdobně doporučujeme 
provést úpravu v dosavadním bodu 25. 

K dosavadnímu bodu 28 – doporučujeme uvést za otevírací uvozovky 
také označení paragrafu takto „§ 30“ a dále doporučujeme v odst. 2 na 
konci textu písmene a) doplnit čárku. 

K dosavadnímu bodu 29 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) LPV takto: 

„Za § 30 se vkládají nové § 30a a 30b, které znějí:“. Dále 
upozorňujeme, že nově vkládané paragrafy jsou rozsáhlé (obsahují 7, 

K bodu 81. Akceptováno. 
K bodu 82. Akceptováno. 
K bodu 83. Akceptováno. 
K bodu 89. Akceptováno. 
K bodu 90. Akceptováno. 
K bodu 91. Neakceptováno.  
Snahou je zdůraznit, že na principu 
pravidla jako takovém se nic nemění. 
K bodu 92. Akceptováno. 
K bodu 93. Akceptováno. 
K bodu 95. Akceptováno. 
K bodu 96. Akceptováno. 
K bodu 100. Akceptováno. 
K bodu 101. Akceptováno. 
K bodu 102. Akceptováno. 
K bodu 103. Akceptováno. 
K bodu 104. Akceptováno. 
K bodu 105. Akceptováno. 
K bodu 106. Akceptováno 
K bodu 107. Akceptováno. 
K bodu 108. Akceptováno 
K bodu 109 až 111. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
K bodu 115. Akceptováno. 
K bodu 116. Akceptováno 
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respektive 8 odstavců) a nejsou tedy v souladu s ustanovením čl. 39 
odst. 2 LPV (je třeba dát přednost krátkým paragrafům, v paragrafu 
nebo článku by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, 
jinak je třeba v zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení právní 
úpravy téže věci na více paragrafů). 

K dosavadnímu bodu 31 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV takto:  

„31. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se nové písmeno l), které zní: 

„l) denně množství plynu v přepravní soustavě a prognózu množství 
plynu v přepravní soustavě na konci plynárenského dne; prognózu 
množství plynu v přepravní soustavě na konci plynárenského dne 
aktualizuje každou hodinu.“.“. 

K dosavadnímu bodu 32 – doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„32. V § 32 odst. 3 se slova „na virtuálním bodě“ nahrazují slovy „na 
bodě virtuálního“.“. 

K dosavadnímu bodu 33 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) LPV takto: „V § 35 se doplňují 
odstavce 5 a 6, které znějí:“. 

K dosavadnímu bodu 36 – doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. o) takto: 

 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFLGBXOR)



Stránka 38 z 69 
 

„36. V § 51 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „7“ a na konci 
odstavce 2 se doplňují věty „Provozovatel zásobníku plynu může 
nejpozději 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací 
kapacitu upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity podle 
přílohy č. 3 bodu 2 písm. a) k této vyhlášce. Úprava minimální ceny za 
jednotku skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního 
zajištění.“.“. 

K dosavadnímu bodu 37 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. o) LPV takto: 

„37. V § 52 odst. 1 se číslo „3“nahrazuje číslem „2“.“. 

K dosavadnímu bodu 39 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: 

„V § 52 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Provozovatel zásobníku 
volitelně nahradí součet všech požadavků na rezervaci skladovací 
kapacity v předcházejícím aukčním kole indikátorem, na jehož základě 
bude aktivní žadatel informován, zda je či není součet všech zatím 
podaných požadavků v probíhajícím aukčním kole vyšší než nabízená 
skladovací kapacita.“.“. 

K dosavadnímu bodu 41 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 57 odst. 4 písm. o) LPV takto: 

„V § 54 odst. 2 se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“ a na konci odstavce 
2 se doplňují věty „…“.“. 

K dosavadnímu bodu 43 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
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v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. b) LPV takto: 

„V § 55 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „…“.“. 

K dosavadnímu bodu 48 – vzhledem k rozsahu navržených úprav 
doporučujeme přepracovat tento bod tak, aby byl v souladu s čl. 57 
odst. 2 písm. c) LPV, tedy uvést nové znění celého odstavce 3. 

K dosavadnímu bodu 49 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: „V § 65 se na konci 
odstavce 2 doplňuje věta „…“.“. 

K dosavadnímu bodu 50 – doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 58 odst. 8 písm. d) LPV takto: 

„50. V § 66 odst. 3 se slova „souhrn nominací uskladňování podaných“ 
nahrazují slovy „nominace uskladňování podané“ a na konci textu 
odstavce 3 se doplňují slova „pomocí anonymního kódu“.“. Obdobně 
doporučujeme provést úpravu v dosavadním bodu 55 a 66. 

K dosavadnímu bodu 53 – doporučujeme tento bod upravit dle čl. 57 
odst. 3 LPV, tedy slovo „odkaz“ nahradit slovem „text“ a slova „mění 
na odkaz“ nahradit slovy „nahrazuje textem“.  

K dosavadnímu bodu 56 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) LPV takto: „V § 77 se doplňuje 
odstavec 5, který zní:“. 

K dosavadnímu bodu 61 – doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 
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„61. V § 79 odst. 4 se slova „a přiřazení subjektů zúčtování je účinné 
nejpozději“ nahrazují slovy „nebo je přiřazení subjektů zúčtování 
účinné později než“.“. 

K dosavadnímu bodu 65 – doporučujeme v návětí tohoto bodu slova 
„které zní“ nahradit slovy „které znějí“. 

K dosavadnímu bodu 67 – vzhledem k tomu, že se odstavcích 3 a 4 
vyskytuje slovo „stavu“ na více místech, je třeba konkrétně určit 
v kterých případech má ke změně dojít, proto doporučujeme návětí 
tohoto bodu uvést takto: „V § 82 odst. 3 a 4 se slova „úroveň stavu“ 
nahrazují slovy „úroveň alokace využití flexibility“.“. 

K dosavadnímu bodu 68 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: „V § 83 se na konci 
odstavce 2 doplňuje věta „…“.“. 

K dosavadnímu bodu 69 – z důvodu přehlednosti doporučujeme 
uvést znění tohoto bodu takto: 

„69. V § 83 odst. 3 písm. b) a c) a odst. 4 písm. b) a c) se slova 
„počáteční hodnotu bilančního účtu odchylek“ nahrazují slovy 
„konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího 
plynárenského dne“.“. 

K dosavadnímu bodu 70 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„70. V § 89 odst. 3 se slova „flexibilitou v“ nahrazují slovy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFLGBXOR)



Stránka 41 z 69 
 

„flexibilitou ve“.“. 

K dosavadnímu bodu 72 – doporučujeme v návětí tohoto bodu slovo 
„doplňuje“ nahradit slovem „vkládá“. 

K dosavadnímu bodu 75 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV takto: „V § 102 se na konci 
odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které 
zní:“.“. 

K dosavadnímu bodu 76 – doporučujeme doplnit k normativnímu 
textu odstavce 7 označení odstavce „(7)“ a na konci doporučujeme 
odstranit formát tučného písma u textu „.“.“. 

K dosavadnímu bodu 77 -  vzhledem k rozsahu navržených úprav 
doporučujeme přepracovat tento bod tak, aby byl v souladu s čl. 57 
odst. 2 písm. c) LPV, tedy uvést nové znění celého odstavce 1. 

K dosavadnímu bodu 78 – doporučujeme v návětí středník „;“ 
nahradit slovem „a“. 

K dosavadnímu bodu 81 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: „V § 104 se na konci 
odstavce 4 doplňuje věta „…“.“. Obdobně doporučujeme provést 
úpravu v dosavadním bodu 84, 86 a 95. 

K dosavadnímu bodu 82 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„82. V § 105 odst. 1 se slova „u ztrát za“ nahrazují slovy „u ztrát, za“ a 
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na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pro…“.“. 

K dosavadnímu bodu 83 – doporučujeme v návětí tohoto bodu slovo 
„doplňují“ nahradit slovem „vkládají“. 

K dosavadnímu bodu 89 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. b) LPV takto: 

„89. V § 113 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „V případě, že 
odečet stavu měřicího zařízení není podán nebo je podán po skončení 
pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se 
stav měřicího zařízení odhadem spotřeby plynu k datu účinnosti změny 
dodavatele plynu podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.“. 

K dosavadnímu bodu 90 – doporučujeme tento bod upravit dle čl. 57 
odst. 3 LPV, tedy slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo „slovy“ 
nahradit slovem „textem“. 

K dosavadnímu bodu 91 – vzhledem k rozsahu navržených úprav 
doporučujeme přepracovat tento bod tak, aby byl v souladu s čl. 57 
odst. 2 písm. c) LPV, tedy uvést nové znění celého odstavce 2. 

K dosavadnímu bodu 92 - doporučujeme tento bod upravit dle čl. 56 
odst. 2 písm. d) LPV tak, aby věta „Dosavadní odstavce 4 a 5 se 
označují jako odstavce 3 a 4.“ byla uvedena na samostatném řádku. 

K dosavadnímu bodu 93 – doporučujeme v návětí tohoto bodu text 
„odst. 4“ nahradit textem „odst. 3“. 

K dosavadnímu bodu 95 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
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v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV takto: „V § 118 se na konci 
odstavce 2 doplňují věty „…“.“. 

K dosavadnímu bodu 96 – doporučujeme návětí tohoto bodu uvést 
v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) LPV takto: „V § 119 se na konci 
textu odstavce 1 doplňují slova „…“.“.  

K dosavadnímu bodu 100 – doporučujeme tento bod upravit dle čl. 
57 odst. 3 LPV, tedy bod uvést takto: 

„100. V § 120 odst. 3 se text „§ 73“ nahrazuje textem „§ 74“.“. 

K dosavadnímu bodu 101 – doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„101. V § 121 odst. 1 se slova „míst operátora“ nahrazují slovy „míst u 
operátora“.“. 

K dosavadnímu bodu 102 - doporučujeme tento bod uvést v souladu 
s čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV takto: 

„102. V § 123 odst. 3 se slova „odběrná místa zákazníků přímo 
připojená“ nahrazují slovy „odběrných místech zákazníků přímo 
připojených“.“. 

K dosavadnímu bodu 103 – doporučujeme v návětí tohoto bodu slovo 
„slova“ nahradit slovem „text“ a slova „nahrazují slovy“ nahradit slovy 
„nahrazuje textem“. 

K dosavadnímu bodu 104 – doporučujeme slova „skladovací kapacit“ 
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nahradit slovy „skladovacích kapacit“. 

K dosavadnímu bodu 105 – doporučujeme obsah přílohy č. 5 upravit 
tak, aby byl odstraněn přeškrtnutý text, např. „A a B“ a dále aby bylo 
odstraněno tučné formátování textu, např. „A nebo B F OPMA  

v tisícinách MWh“. Dále doporučujeme na konec tohoto bodu doplnit 
uzavírací uvozovky a tečku. 

K dosavadnímu bodu 106 – doporučujeme tento bod uvést v tomto 
znění: 

„106. V Příloze č. 7 bodě 1 se slova „nižší než 3372 MWh“ nahrazují 
slovy „nižší než -3372 MWh“.“. 

K dosavadnímu bodu 107 – vzhledem k tomu, že se slovo „obchod“ 
vyskytuje v textu bodu 3 na více místech, doporučujeme upravit návětí 
tohoto bodu tak, aby bylo jednoznačné, kde se má změna promítnout, 
tedy např. takto: „V příloze č. 7 bodě 3 větě čtvrté se za slovo 
„obchod“ vkládají slova ...“. 

Obdobně doporučujeme provést úpravu v dosavadním bodě 112. 

K dosavadnímu bodu 108 – doporučujeme upravit tento bod tak, aby 
došlo ke změně odkazů z přílohy č. 5 na č. 7 v celém bodě 1 přílohy č. 
8, tak jak to vyplývá z platného znění s vyznačením navrhovaných 
změn. Dále upozorňujeme, že v přílohách není striktně dodržováno 
členění příloh na body, respektive odstavce (např. dosavadní 
novelizační body 111 nebo 113). 
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K dosavadním bodům 109 až 111 – doporučujeme tyto body spojit a 
navržené změny provést jedním novelizačním bodem a následující 
novelizační body přečíslovat. 

K dosavadnímu bodu 113 – doporučujeme bod uvést v tomto znění: 

„113. V příloze č. 8 bod 4 se slova „zvýšenou o 0,1 EUR/MWh“ 
nahrazují slovy „zvýšenou o 0,5 EUR/MWh“ a slova „cenu o 0,5 
EUR/MWh“ nahrazují slovy „cenu o 0,1 EUR/MWh“.“. 

K dosavadnímu bodu 115 – doporučujeme v návětí tohoto bodu slovo 
„slova“ nahradit slovem „text“ a slova „nahrazují slovy“ nahradit slovy 
„nahrazuje textem“. 

K dosavadnímu bodu 116 – upozorňujeme, že takto formulovaný bod 
provádí změny v celé příloze č. 15, ačkoliv se slova „nebo CM“ nemají 
vkládat, respektive doplňovat v celé příloze (viz platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn), ve výsledku tak dochází na 
některých místech přílohy č. 15 ke zdvojení slov „nebo CM“. 
Doporučujeme tedy v novelizačním bodě konkretizovat místa, kde má 
k zamýšlené změně dojít. 

Výše uvedené změny doporučujeme promítnout do části materiálu 
platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn a do zvláštní 
části odůvodnění. 

Závěr 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřen Ing. Pavel 
Kodada, tel. 3511, kodada@mpo.cz 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
Č.j. MSP-659/2016-
LO-SP/2 

Ke shora uvedenému návrhu uplatňuje Ministerstvo spravedlnosti 
následující připomínky a doporučení:  
 
1. V úvodní větě vyhlášky je třeba vyjmenovat všechny novely, 
kterými bylo dotčeno zmocňovací ustanovení, na základě kterého je 
vyhláška vydávána. Konkrétně jde o tyto zákony: zákon č. 158/2009 
Sb., zákon č. 211/2011 Sb., zákon č. 165/2012 Sb., zákon č. 90/2014 
Sb., zákon č. 104/2015 Sb. a zákon č. 131/2015 Sb. 
 
2. V bodě 3 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády úvodní větu uvést v tomto znění: „V § 2 
se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
v), které zní:“. Obdobně je třeba upravit též body 31 a 75 navrhované 
novely.  

 
3. V bodu 4 dáváme ke zvážení uvést znění tohoto bodu takto: „V 
§ 6 odstavec 1 zní:“. Jsme toho názoru, že uvedení nového znění 
odstavce by bylo přehlednější a pro uživatele vyhlášky srozumitelnější.  

 
4. Body 5 a 6 doporučujeme koncipovat stejně, vzhledem k tomu, 
že se jedná o obdobné úpravy. Stejná úprava se týká i bodů 9, 11, 20, 
41, 50, 55, 66, 71, 78, 82, 83 a 88 navrhované novely.  

 
5. V bodě 7 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády úvodní část věty tohoto bodu  formulovat 
takto: „V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta“. Stejnou úpravu 
doporučujeme provést i v bodech 8, 22, 25, 39, 49, 68, 81, 84, 86 a 95 
navrhované novely.  

 
6. Úvodní větu bodu 10 je třeba formulovat takto: „V § 10 
odstavec 4 zní:“ (čl. 57 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 
Obdobnou změnu je třeba provést i u bodů 14, 38, 45 a 65 navrhované 

1. Akceptováno. 
2. Akceptováno. 
3. Akceptováno. 
4. Akceptováno částečně.  
Body byly upraveny do souladu 
s Legislativními pravidly vlády. Jinak má 
ale Energetický regulační úřad za to, že pro 
účastníky trhu s plynem, kterým je 
vyhláška určena, bude přehlednější a 
srozumitelnější původní znění, upravené 
podle připomínek Ministerstva průmyslu a 
obchodu, ze kterého je patrné, že se na 
stávajících principech nic nemění, jen je 
přidán nový dotčený subjekt. 
5. Akceptováno. 
6. Akceptováno. 
7. Neakceptováno.  
Podle názoru Úřadu bude pro adresáty 
normy přehlednější tato verze znění. 
8. Akceptováno. 
9. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
10. Akceptováno. 
11. Akceptováno 
12. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
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novely.  
 

7. V bodu 10 dáváme ke zvážení text „ze nebo do“ nahradit 
textem „z/do“. V kontextu by navrhovaná změna dle našeho názoru 
působila přehledněji a srozumitelněji.  

 
8. V bodech 14 a 15 doporučujeme text „§ 10, 11, 12, a 13“ 
nahradit textem „§ 10 až 13“. Viz čl. 70 Legislativních pravidel vlády.  

 
9. Dáváme ke zvážení u bodů 16 až 19 a bodů 20 a 21 provést 
souhrnnou úpravu textu vždy do jednoho novelizačního bodu.  

 
10. Úvodní větu bodu 29 doporučujeme formulovat takto: „Za § 30 
se vkládají nové § 30a a 30b, které znějí:“. Viz čl. 57 Legislativních 
pravidel vlády. Stejná úprava se týká i bodu 33 navrhované novely.  

 
11. Doporučujeme následující úpravu textu bodu 32: „V § 32 odst. 
3 se slova „virtuálním bodě“ nahrazují slovem „virtuálního“.  

 
12. Úpravy pod body 34 a 35 doporučujeme spojit do jednoho 
novelizačního bodu jako je tomu na jiných místech navrhované novely.  

 
13. V bodu 36 doporučujeme část úvodní věty uvést takto: „a na 
konci odstavce se doplňuje věta“.  

 
14. V bodu 41 doporučujeme část úvodní věty uvést takto: „a dále 
se na konci odstavce doplňuje věta“.  

 
15. V bodu 43 doporučujeme vypustit slovo „tohoto“.  

 
16. Dáváme ke zvážení následující znění bodu 50: „V § 66 odst. 3 
poslední věta zní“ a uvést nové znění celé věty. Navrhovaná změna je 

13. Akceptováno. 
14. Akceptováno. 
15. Akceptováno. 
16. Neakceptováno. 
17. Akceptováno 
18. Akceptováno. 
19. Akceptováno. 
20. Akceptováno. 
21. Akceptováno. 
22. Akceptováno částečně.  
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dle našeho názoru přehlednější a lépe odpovídá požadavkům 
Legislativních pravidel vlády.  

 
17. V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme následující znění bodu 53: „V § 71 odst. 1 se text „§ 68 
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 68 odst. 2“. Obdobně doporučujeme 
upravit i novelizační body 100 a 103.  

 
18. V bodu 56 doporučujeme v úvodní větě vypustit slova „za 
odstavec 4“.  

 
19. V bodu 66 doporučujeme slova „ , a doplňuje se věta“ nahradit 
slovy „a na konci odstavce se doplňuje věta“.  

 
20. V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v bodu 71 slova „zrušují, dále se na konci odstavce 
doplňují slova“ nahradit slovy „zrušují a na konci textu odstavce se 
doplňují slova“.  

 
21. V bodu 83 doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit slovem 
„vkládají“.  

 
22. V bodu 91 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády uvést následující znění úvodní části věty: 
„V § 114 odst. 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova“. Stejnou 
úpravu doporučujeme provést u novelizačního bodu 96.  
 
 
Projednáním připomínek je pověřena JUDr. Gabriela Tomašuková, 
tel.: 221 997 365, e-mail: gtomasukova@msp.justice.cz. 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínky: K bodu 7 a 22. Akceptováno částečně. 
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Č.j. MV-130176-4/LG-
2016 

 
K čl. I bodu 7 a 22 – k § 9 odst. 3 a § 18 odst. 1: 
 Pro lepší pochopitelnost textu doporučujeme upravit 
navrhované znění předmětných ustanovení. Dále namísto slova 
„neplatí“ navrhujeme použít slova „se nepoužije“. 
 Taktéž formulaci „v souladu s právním předpisem upravujícím 
pravidla pro přidělování přepravních kapacit“ doporučujeme vypustit 
pro její zjevnou nadbytečnost, neboť v textu ustanovení nemám 
normativní význam. 
 
K čl. I bodu 8 – k § 9 odst. 6: 
 Skutečnost, že roční standardní kapacitu a čtvrtletní standardní 
kapacitu lze rezervovat pouze jako pevnou přepravní kapacitu, 
navrhujeme v zájmu srozumitelnosti textu zakotvit v samostatné větě. 
 
K čl. I bodu 20 – k § 17 odst. 1: 
 Po provedené novelizaci ztrácí předmětné ustanovení smysl. 
Doporučujeme jej revidovat a slova „,ve kterém má být přeprava podle 
rezervace přepravní kapacity uskutečněna“ vypustit, neboť věcně ani 
jazykově nenavazují na nově pojatý předcházející text. 
  
K čl. I bodu 29 – k § 30a odst. 6: 
 Slovo „jaká“ navrhujeme nahradit slovem „jak“. Vzhledem 
k tomu, že k zavedení legislativní zkratky pro Energetický regulační 
úřad (dále jen „Úřad“) dochází již v § 9 odst. 3, doporučujeme ji 
důsledně používat i v dalším textu vyhlášky, tedy i v předmětném 
ustanovení. 
 
 

K bodu 8. Akceptováno. 
K bodu 20. Akceptováno. 
K bodu 29. Akceptováno. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 

Obecně: 
1. Akceptováno. 
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Obecně: 
1. Navrhované znění vyhlášky doporučujeme uvést do souladu 

s Legislativními pravidly vlády. Pro snazší orientaci v textu novely 
slouží i čl. 58 odst. 8 Legislativních pravidel vlády, dle kterého je 
nutné odpovídající body doplnit tak, že věty popř. slova jsou 
doplňovány na konci §, odstavce, písmene atd. Příkladmo 
uvádíme čl. I bod 4, 36, 41 a 66.  

2. Doporučujeme namísto slova „číslovka“ používat slovo „číslo“, 
slova „odkaz“, „předložka“ a „znaménko“ nahradit slovem „slovo“, 
popř. „text“. 

3. Z formulace novelizačních bodů musí být zcela zřejmé, v jaké 
stávající části dochází k úpravám. Jako příklad lze uvést čl. I bod 
69, který za slova „účtu odchylek“ vkládá slova „z předcházejícího 
plynárenského dne“, nicméně slova „účtu odchylek“ se v textu 
ustanovení vyskytují vícekrát a není tedy jisté, kam doplnění 
zařadit. [obdobně též čl. I bod 67, 107 a 112]   

4. Doporučujeme rovněž rozlišovat situace, kdy se slova (věty) 
„vkládají“ a kdy se „doplňují“. 

5. Doporučujeme též návrh podrobit revizi zejména ve smyslu 
formálního zpracování a odstranit z něj nedůvodné mezery mezi 
jednotlivými novelizačními body, nesourodost ve velikosti písma a 
odsazení textu novelizačních bodů. 

 
K úvodní větě: 
 S odkazem na čl. 61 odst. 3 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády a další jejich ustanovení věnovaná citacím novelizovaných 
právních předpisů doporučujeme v úvodní větě uvést úplnou citaci 
předmětných zmocňovací ustanovení, tedy s plným výčtem novel a 
nikoli jen s využitím formulace „ve znění pozdějších předpisů“.  
 
K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 2 písm. d): 
 V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. c) Legislativních pravidel vlády 

2. Akceptováno. 
3. Akceptováno. 
4. Akceptováno. 
5. Akceptováno. 
K úvodní větě. Akceptováno. 
K bodu 3. Akceptováno. 
K bodu 4. Akceptováno. 
K bodu 5. Novelizační bod vypuštěn.  
K bodu 7, 8, 25, 39, 68 a 95. Akceptováno. 
K bodu 10. Akceptováno. 
K bodu 14 a 15. Akceptováno. 
K bodu 17. Akceptováno. 
K bodu 18 a 19. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
K bodu 25. Akceptováno s úpravou. 
K bodu 28. Akceptováno. 
K bodu 29. Akceptováno. 
K bodu 56. Akceptováno. 
K bodu 61. Akceptováno s úpravou. 
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doporučujeme použít formulaci „V § 2 odst. 2 se na konci písmene u) 
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:“. 
 
K čl. i bodu 4 – k 6 odst. 1: 
 S ohledem na dosavadní znění tohoto ustanovení (nově má jít o 
větu první) a navrhované nové věty druhé se domníváme, že změna by 
měla spočívat spíše v nahrazení stávajícího textu ustanovení novou 
větou.  
 
K čl. I bodu 5 – k § 8 odst. 1: 
 Navrhujeme čárku z novelizačního bodu pro nadbytečnost 
vypustit. 
 
K čl. I bodu 7, 8, 25, 39, 68 a 95 – k § 9 odst. 3, § 9 odst. 6, § 19 
odst. 2, § 52 odst. 5, § 83 odst. 2 a § 118 odst. 2: 
 Doporučujeme znění předmětných bodů uvést do souladu s čl. 
58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 10 – k § 10 odst. 4: 
 Navrhuje novelizační bod uvést ve znění: „V § 10 odstavec 4 
zní:“ dle čl. 57 odst. 2 písm. c). 
 
K čl. I bodu 14 a 15 – k § 14 odst. 1 a 2: 
 V daných ustanoveních doporučujeme odkaz na „§ 10, 11, 12 a 
13“ nahradit obratem „§ 10 až 13“. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 15 odst. 3: 
 Navrhujeme slovo „provozovatel“ nahradit slovem 
„provozovatele“, jak je to ostatně vyznačeno v přiloženém platném 
znění. 
 
K čl. I bodu 18 a 19 – k § 16 odst. 1 a 2: 
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 Doporučujeme předmětné novelizační body spojit do jednoho. 
 
K čl. I bodu 25 – k § 19 odst. 2: 
 Doporučujeme slovo „postupů“ nahradit slovem „postupům“, 
aby navazovalo na text ustanovení.  
 
 K čl. I bodu 28 – k § 30 odst. 2 písm. a) a odst. 3: 
1. V § 30 odst. 2 navrhujeme na konci textu písmene a) doplnit 

chybějící čárku.  
2. Znění odstavce 3 doporučujeme stylisticky upravit, slova „není 

provozovatelem přepravní soustavy přijata“ navrhujeme nahradit 
slovy „provozovatel přepravní soustavy nepřijme“. 

 
K čl. I bodu 29 – k § 30a a § 30b: 
 Novelizační bod doporučujeme uvést ve znění dle čl. 58 odst. 2 
písm. a) Legislativních pravidel vlády, tedy: „Za § 30 se vkládají nové 
§ 30a a 30b, které znějí:“  
 Text vkládaných ustanovení pak doporučujeme revidovat ve 
smyslu pravidel psaní interpunkčních znamének. 
 
K čl. I bodu 31 – k 32 odst. 1 písm. k: 
 Doporučujeme návětí novelizačního bodu s ohledem na čl. 58 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády uvést ve znění: „V § 32 odst. 1 se 
na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), 
které zní:“.  
 
K čl. I bodu 56 – k § 77 odst. 5: 
 Dle čl. 58 odst. 4 písm. a) doporučujeme bod uvést ve znění: 
„V § 77 se doplňuje odstavec 5, který zní:“. 
 
K čl. I bodu 61 – k § 79 odst. 4: 
 Navrhujeme slova „se písmeno „a“ za slovem „dokončen“ “ 
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nahradit slovy „slovo „a“ se“.  
Ministerstvo 
zemědělství 
Čj. 55607/2016-MZE-
12153 

Návrh vyhlášky obsahuje množství drobných legislativně technických 
vad. Doporučujeme jej proto podrobit důkladné legislativně technické 
revizi. Namátkově uvádíme některá ustanovení, která je třeba podle 
našeho názoru opravit: 
 

1. Některé novelizační body jsou rozděleny na více vět, přičemž 
novelizační bod má být tvořen pouze jednou větou (týká se 
např. bodů 6, 9, 11 a 16 až 21. 

2. V bodu 14 doporučujeme text „odst. 1“ nahradit textem 
„odstavec 1“. 

3. Body 16 až 19 doporučujeme sloučit do jednoho novelizačního 
bodu, neboť obsahují totožnou změnu. Totéž platí pro body 20 
a 21. 

4. V bodu 37 text „číslovka“ a „číslovkou“ doporučujeme 
nahradit textem „číslo“ a „číslem“. 

5. V bodu 70 text „předložka“ a „předložkou“ nahradit textem 
„slovo“ a „slovem“. 

6. V bodu 106 text „číslo“ a „znaménko“ nahradit textem „text“. 
V bodech 110 a 111 text „odkaz“ nahradit textem „text“ a text 
„odkazem“ nahradit textem „slovy“. 

1. Akceptováno. 
2. Akceptováno. 
3. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
4. Akceptováno. 
5. Akceptováno. 
6. Akceptováno. 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
č. j.: MPSV-
2016/206867 – 51 

K bodu 3 

V navrženém textu nového písmene v) je nutno slova „průměrná 

technická kapacita“ nahradit slovy „průměrnou technickou 

kapacitou“ – obdobně, jako je tomu v ostatních písmenech 

dotčeného odstavce. 

  

K bodu 3. Akceptováno. 
K bodu 8. Akceptováno. 
K bodu 16. Neakceptováno. 
Spojení bodu by obecně snížilo 
přehlednost úpravy, což je v rozporu 
s cílem připomínek ostatních 
připomínkových míst. 
K bodu 17. Akceptováno. 
K bodu 20. Neakceptováno 
Návrh by znamenal ukončení nabízení 
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K bodu 8 

Část doplňované věty za slovy „vnitrodenní standardní kapacitu,“ 

je vhodné uvést v tomto znění: „a pouze jako pevnou pro roční 

standardní kapacitu a čtvrtletní standardní kapacitu.“; toto znění 

považujeme za stylisticky vhodnější. 

 

K bodu 16 

Podle Legislativních pravidel vlády (čl. 55 odst. 1) je vhodné tento 

bod a ostatní body, ve kterých je shodně uvedena změna textu „za 

slovo „účastník“ se vkládají slova „nebo provozovatel zásobníku 

plynu““, sloučit do jednoho novelizačního bodu.  

 

K bodu 17 

Slovo „provozovatel“ je nutno uvést ve tvaru „provozovatele“; v 

„platném znění“ je text uveden správně. 

 

K bodu 20 

Část věty druhé za slovy „zásobníku plynu“,“ je vhodné uvést ve 

znění: „slova „plynárenského dne, ve kterém má být přeprava 

podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna“ se nahrazují slovy 

vnitrodenní přepravní kapacity, což by 
mělo negativní vliv na odběrná místa 
připojená přímo k přepravní soustavě 
s proměnným a těžko predikovatelným 
odběrem (např. paroplynové elektrárny). 
K bodu 25. Akceptováno. 
K bodu 27. Akceptováno. 
K bodu 28. Neakceptováno, upraveno. 
K bodu 29. Akceptováno s úpravou. 
K bodu 29, nový § 30a odst. 5. 
Akceptováno. 
K bodu 29, nový § 30a odst. 7. 
Akceptováno. 
K bodu 29, nový § 30b odst. 1. 
Akceptováno. 
K bodu 36 a 37. Akceptováno. 
K bodu 39. Akceptováno. Věta nebude 
vložena. 
K bodu 41. Akceptováno. 
K bodu 42. Akceptováno. 
K bodu 45. Akceptováno. 
K bodu 48. Akceptováno. 
K bodu 55. Akceptováno 
K bodu 65. Akceptováno. 
K bodu 67. Akceptováno. 
K bodu 72. Akceptováno 
K bodu 75. Akceptováno. 
K bodu 93. Akceptováno. 
K bodu 104. Akceptováno. 
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„přepravy podle této rezervace přepravní kapacity“; tuto úpravu 

považujeme za stylisticky vhodnější a lépe srozumitelnou. 

 

K bodu 25 

V doplňované větě první slovo „otevřenému“ je nutno uvést ve 

tvaru „otevřených“ (z důvodu shody s podstatným jménem 

„postupů“). 

 

K bodu 27 

V navrženém textu odstavce 4 za slovo „provozovatelem“ je 

vhodné vložit slova „přepravní soustavy“ – obdobně jako 

v novelizačním bodu 23. 

 

K bodu 28 

V navrženém znění § 30 odst. 2, úvodní větě, za slovem 

„nekoordinované“ je vhodné slovo „pevné“ zrušit jako nadbytečné 

a matoucí. 

 

K bodu 29 
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Úvodní větu je namístě uvést ve znění „Za § 30 se vkládají nové § 

30a a § 30b, které znějí:“ Viz LPV čl. 58 odst. 2, písm. a). 

 

K bodu 29, nový § 30a odst. 5 

Ve větě první úvodní části odstavce a v písmenu a) je nutno slova 

„zahraniční subjekt“ nahradit slovy „zahraniční účastník“ (viz § 2 

odst. 2 písm. s) vyhlášky). V písmenu b) je nutno slova 

„zahraničního subjektu“ nahradit slovy „zahraničního účastníka“ 

(viz výše). 

 

K bodu 29, nový § 30a odst. 7 

Za slova „podle odstavce 3“ je nutno vložit čárku. 

 

K bodu 29, nový § 30b odst. 1 

 Za slova „výstupním bodě přepravní soustavy“ je nutno vložit 

čárku. 

 

K bodu 36 a 37 

Slovo „číslovka“ je nutno nahradit slovem „číslo“ a slovo 
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„číslovkou“ je nutno nahradit slovem „číslem“ (viz LPV čl. 57 

odst. 4 písm. n)). 

 

K bodu 39 

V doplňované větě je za slova „Provozovatel zásobníku“ nutno 

vložit slovo „plynu“. 

 

K bodu 41 

Slovo „číslovka“ je nutno nahradit slovem „číslo“ a slovo 

„číslovkou“ je nutno nahradit slovem „číslem“ (viz LPV čl. 57 

odst. 4 písm. n)). 

 

K bodu 42 

V navrženém znění odstavce 1 za slova „na který se rezervace 

požaduje“ je nutno vložit čárku. 

 

K bodu 45 

V navrženém znění odstavce 2, na konci věty třetí slovo „podána“ 

nedává smysl a pravděpodobně je lze zrušit. 
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K bodu 48 

V navrženém textu, ve větách třetí a čtvrté je vhodné čárku za 

slovy „ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh“ zrušit. 

  

K bodu 55 

Slovo „nominace“ by mělo zřejmě být nahrazeno slovem 

„renominace“ – dotčený odstavec pojednává o renominacích, viz 

též odůvodnění k tomuto bodu. 

 

 

K bodu 65, úvodní věta 

Slovo „zní“ je nutno uvést ve tvaru „znějí“ (viz LPV čl. 58 odst. 4 

písm. a)). 

 

K bodu 67 

Novelizační bod je vhodné uvést např. ve znění: 

„67. V § 82 odst. 3 a 4 se slova „nad úroveň stavu“ nahrazují slovy 

„nad úroveň alokace využití flexibility“.“  
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Slovo „stavu“ se v každém z dotčených odstavců vyskytuje dvakrát, 

přičemž v případě prvních výskytů (ve spojení „stavu nouze“) by 

navrhované nahrazení nedávalo smysl. 

 

K bodu 72 

Obdobnou úpravu je zřejmě potřeba provést také v § 3 odst. 2 

vyhlášky č. 349/2015 Sb. 

 

K bodu 75, úvodní věta 

Slova „za písmeno i) doplňuje“ je nutno nahradit slovy „na konci 

písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se“ (viz LPV čl. 58 

odst. 4). 

 

K bodu 93 

Slova „V § 114 odst. 4“ je nutno nahradit slovy „V § 114 odst. 3“ – 

podle předchozího novelizačního bodu již došlo k přečíslování 

dosavadního odst. 4 na odst. 3. 

 

K bodu 104 
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Slovo „kapacit“ je nutno nahradit slovem „kapacity“. 

 

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek MPSV je Mgr. Kateřina 
Kašpaříková z odboru legislativního; tel. 221 92 31 42; mail 
katerina.kasparikova@mpsv.cz. 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
Hospodářská komora 
ČR 
Č.j.: 230/6000/2016 

B. Doporučující připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k § 9 odst. 3, § 18 odst. 1 a § 19 odst. 2 
Připomínka se týká schválení otevřeného postupu přidělování nové 
technické kapacity Energetickým regulačním úřadem. Upozorňujeme, 
že dle našeho názoru žádné ustanovení zákona nebo nařízení EU 
nedává ERÚ kompetenci rozhodovat o schválení postupů přidělování 
nové technické kapacity. Tato kompetence bude národním regulačním 
orgánům přiznána až v připravované novele síťového kodexu CAM. 
Ta ovšem nenabude účinnosti dříve než tato novela vyhlášky. 
Vzhledem k tomu, že dosud není známý termín nabytí účinnosti NC 
CAM, nelze vázat nabytí účinnosti uvedených ustanovení ani na toto 
datum. Udělení pravomoci orgánu veřejné správy by bylo v rozporu se 
zákonem. 

Akceptováno. 
 
Novelizační bod vypuštěn. 
 
  

2. Připomínka k § 17 odst. 1 
Doporučujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„§ 17 

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 13 podává subjekt 
zúčtování, zahraniční účastník nebo provozovatel zásobníku plynu 
nejdříve 2 hodiny před začátkem plynárenského dne přepravy, ve 
kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity 

Akceptováno s úpravou na základě 
osobního vypořádání s HK. 
 
Návrh by znamenal ukončení nabízení 
vnitrodenní přepravní kapacity, což by 
mělo negativní vliv na odběrná místa 
připojená přímo k přepravní soustavě 
s proměnným a těžko predikovatelným 
odběrem (např. paroplynové elektrárny). 
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uskutečněna.“. 
Odůvodnění: 
Žádáme ponechání stávajícího znění ustanovení. Účelem ustanovení je 
vymezit vnitrodenní kapacitu vzhledem ke kapacitě na následující den 
prostřednictvím vymezení začátku časového úseku, od něhož je 
rezervace kapacity na následující plynárenský den již považována za 
rezervaci vnitrodenní kapacity, na niž se pak aplikují jiná pravidla, 
např. jiná cena.  

 
Upravené znění: 
„(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity 
podle § 13 podává subjekt zúčtování nebo 
zahraniční účastník plynu nejdříve 2 
hodiny před začátkem plynárenského dne, 
ve kterém má být přeprava podle rezervace 
přepravní kapacity uskutečněna, a 
nejpozději 2 hodiny před zahájením 
přepravy.“. 

3. Připomínka k § 30a odst. 4 a odst. 5 písm. e) 
Připomínka se týká analýzy systematického snižování nominací, kterou 
by měl dle návrhu novely vyhlášky provádět provozovatel přepravní 
soustavy. Domníváme se, že tato povinnost nemá žádnou souvislost s 
dlouhodobým mechanismem odebrání kapacity (souvisí pouze 
s mechanismem krátkodobého odebrání kapacity podle § 30), proto by 
z důvodu systematiky právního předpisu neměla být upravena v § 30a. 
Analyzování nominačního chování uživatelů soustav podle § 30a odst. 
3 návrhu navíc dle našeho názoru považujeme za zjevně nepřiměřenou 
povinnost, neboť takové údaje nemohou sloužit žádnému účelu. Pokud 
uživatel nominuje v mezích stanovených v § 30, využívá svého práva a 
neexistuje tudíž žádný důvod toto monitorovat, neboť ERÚ nemá k 
dispozici žádný nástroj, kterým by mohl chování uživatele soustavy 
usměrnit. Tyto údaje jsou irelevantní také pro účely § 30a, neboť 
využití přepravní kapacity se vyhodnocuje podle alokovaného 
množství a relevantní je proto pouze finální nominace uživatele 
soustavy. ERÚ v konzultačním procesu k návrhu vyhlášky smysl 
uvedených ustanovení nijak nevysvětlil. Domníváme se, že pro 
navrhovaná ustanovení v § 30a odst. 4 a ustanovení § 30a odst. 5 písm. 
e) není opodstatnění. 

Neakceptováno 
 
Navržené ustanovení v souladu se 
zmocněním podle § 98a odst. 2 písm. i) 
bod 1 upravuje postup obecně popsaný 
v Nařízení (ES) č. 715/2009, příloha I bod 
2.2.5 písm. b): „Smluvní kapacita se 
považuje za systematicky nevyužívanou, 
pokud uživatel sítě systematicky nominuje 
téměř 100 % své smluvní kapacity a poté 
nominaci snižuje s cílem obejít pravidla 
stanovená v bodě 2.2.3 odst. 3.“.  
Z principu dlouhodobého mechanismu 
ztráty v případě nevyužití je zřejmé, že 
předmětná analýza představuje opatření, 
které má zajistit vyhodnocení využívání 
kapacit tak, aby bylo zohledněno případné 
účelové chování uživatelů přepravní 
soustavy.  
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4. Připomínka k § 119 a § 120 
Doporučujeme uvedená ustanovení upravit následovně: 
„§ 119 
(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky 
plynu u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední 
kalendářní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení 
dodávky plynu, nejdříve však 4 měsíce před dnem požadovaného 
ukončení nebo přerušení dodávky plynu. 
(2) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 
písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele 
distribuční soustavy zpět v termínu do 16:00:00 hodin jeden pracovní 
den před přede dnem ve lhůtě do 16:00:00 hodin dne bezprostředně 
předcházející dni v termínu do 16:00:00 hodin pracovního dne 
bezprostředně předcházející dni požadovaného přerušení nebo 
ukončení dodávky plynu bez souhlasu provozovatele distribuční 
soustavy. Po tomto termínu může vzít dodavatel plynu zpět žádost 
podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního 
systému provozovatele distribuční soustavy pouze se souhlasem 
provozovatele distribuční soustavy. 
(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele 
plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu 
a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a 
velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení 
dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem 
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se 
provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z 
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka 
při přerušení dodávky plynu, má se za to do tří pracovních dnů ode dne 
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek 

Částečně akceptováno. 
 
Navzdory neakceptaci Energetický 
regulační úřad vítá opětovné otevření této 
problematiky ve formě návrhu, který byl 
Úřadem předložen do samostatného 
veřejného konzultačního procesu.  
 
S ohledem na a) charakter připomínek 
obdržených v rámci VKP, b) limity 
stanovené energetickým zákonem a c) 
snahu o nastavení vyváženějšího stavu 
dotčených stran v této problematice, se 
však ERÚ rozhodl prozatímně od návrhu 
těch změn, které se dotýkají samotných 
účinků tohoto institutu, ustoupit. A to s 
cílem představit po opětovných 
konzultacích s účastníky trhu s plynem 
takový návrh změny, který bude na trhu s 
plynem všeobecně akceptován. 
  
Takový návrh ovšem vyžaduje, aby 
jednotliví účastníci trhu na celou 
problematiku pohlíželi šířeji, než pouze z 
pohledu hájení svých zájmů. Je nutné 
reflektovat, že v rámci postupu při 
přerušení existují relevantní práva a 
povinnosti všech dotčených subjektů, tedy 
zákazníka v neoprávněném odběru, 
provozovatele distribuční soustavy 
a dodavatele, nikoliv jen právo dodavatele 
na přerušení, bez ohledu na práva a 
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přerušení dodávky plynu nastal uplynutím třetího pátého pracovního 
dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně To neplatí, 
nesplní-li v případě nepřístupného měřidla zákazník povinnost 
umožnit přístup k měřicímu zařízení za účelem odebrání měřicího 
zařízení podle § 71 odst. 6 energetického zákona12), 
b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost 
do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky 
plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem 
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se 
provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z 
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka 
při přerušení dodávky plynu do desátého pracovního dne ode dne 
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek 
přerušení dodávky nastal od patnáctého pracovního dne ode dne 
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. To neplatí, nesplní-li v 
případě nepřístupného měřidla zákazník povinnost umožnit přístup k 
měřicímu zařízení za účelem odebrání měřicího zařízení podle § 71 
odst. 6 energetického zákona12). 
(4) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele 
plynu ukončení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu 
a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a 
velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení 
dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem 
požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se 
nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z 
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka 
při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení 
dodávky plynu uplynutím pátého čtvrtého pracovního dne ode dne 
požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane 
účinek ukončení dodávky podle předcházející věty, provede 
provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet 

povinnosti jiných. 
 
 
 
 
 
 
 
S ohledem na dlouhodobou povahu tohoto 
problému Energetický regulační úřad 
zdůrazňuje pro lepší uchopení 
problematiky procesu přerušování dodávky 
při neoprávněném odběru, bude nezbytné 
vznést podnět gestorovi energetického 
zákona k úpravě povinností při přerušení a 
ukončení dodávky při NOP. 
 
Upravené znění odstavce 2: 

„(2) Dodavatel plynu může vzít 
žádost podanou podle odstavce 1 písemně 
nebo prostřednictvím informačního 
systému provozovatele distribuční soustavy 
zpět v termínu do 16:00:00 hodin 
jeden pracovní den před dnemve lhůtě do 
16:00:00 hodin pracovního dne 
bezprostředně předcházející dni 
požadovaného přerušení nebo ukončení 
dodávky plynu bez souhlasu provozovatele 
distribuční soustavy. Po tomto termínu 
může vzít dodavatel plynu zpět žádost 
podanou podle odstavce 1 písemně nebo 
prostřednictvím informačního systému 
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předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který 
upravuje měření plynu16), a tento výpočet předá dodavateli plynu a 
operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu 
označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, 
b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost 
do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky 
plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem 
požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se 
nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z 
důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka 
při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení 
dodávky od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného 
ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení 
dodávky podle předcházející věty, provede provozovatel distribuční 
soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše spotřeby plynu 
podle právního předpisu, který upravuje měření plynu16), a tento 
výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, 
která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat 
operátorovi trhu.“, 
„§ 120 
(1) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do čtyř 
pracovních dnů ode dne přerušení nebo ukončení dodávky plynu 
dotčené účastníky trhu s plynem a operátora trhu o přerušení nebo 
ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka. 
(2) V případě, že nedojde k přerušení dodávky plynu podle § 119 odst. 
3, provozovatel distribuční soustavy informuje o této skutečnosti bez 
zbytečného odkladu předkladatele žádosti o přerušení dodávky plynu. a 
současně bez zbytečného odkladu, nejpozději do (15) pracovního dne 
ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, písemně vyzve 
zákazníka k součinnosti. V případě, že se provozovateli distribuční 

provozovatele distribuční soustavy pouze 
se souhlasem provozovatele distribuční 
soustavy.“. 
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soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného 
měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky 
plynu ani po písemné výzvě k součinnosti do (30) pracovního dne ode 
dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, postup přerušení 
dodávky plynu se zastaví a platí, že účinek přerušení dodávky 
nenastal. Provozovatel distribuční soustavy informuje o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu předkladatele žádosti o přerušení 
dodávky plynu. 
(3) Provozovatel distribuční soustavy provede omezení nebo přerušení 
distribuce plynu do odběrného místa zákazníka kategorie 
maloodběratel a domácnost do pěti pracovních dnů ode dne zjištění 
neoprávněné distribuce podle § 7374 odst. 4 energetického zákona12). 
(4) V případě, že pominou důvody omezení, přerušení nebo ukončení 
distribuce plynu podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4, nebo v 
případě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o zahájení nebo 
obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím 
omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu podle odstavce 3 
nebo § 119 odst. 3 a 4, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo 
obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu 
upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb17). 
(5) Pro žádosti o omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu při 
neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě a žádosti o zahájení 
nebo obnovení dodávky plynu po neoprávněném odběru a neoprávněné 
přepravě v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní 
soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle 
odstavců 1 až 4 a podle § 119. 
(6) Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce. 
(7) V případě, že nedojde k přerušení dodávky plynu podle § 119 odst. 
3, zahájí Energetický regulační úřad na základě podnětu 
provozovatele distribuční soustavy řízení o nesplnění povinnosti dané 
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právním předpisem upravujícím povinnosti zákazníka. 
(8) V případě, že nenastane účinek přerušení podle odstavce 2 je 
dodavatel plynu oprávněn podat žádost o přerušení nebo ukončení 
dodávky plynu podle § 119 odst. 1.“. 
Odůvodnění: 
V příslušných ustanoveních energetického zákona jsou upravena práva 
a povinnosti zákazníků, obchodníků s plynem a provozovatelů 
distribučních soustav pro případ neoprávněného odběru. Konkrétně 
obchodník s plynem má právo ukončit nebo přerušit dodávku plynu 
zákazníkovi při neoprávněném odběru, provozovatel distribuční 
soustavy má právo omezit nebo přerušit distribuci plynu při 
neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci nebo při 
neoprávněné přepravě plynu a právo omezit nebo přerušit v nezbytném 
rozsahu distribuci plynu v případě odběru plynu, kdy zákazník 
opakovaně bez vážného důvodu neumožnil přístup k měřicímu zařízení 
nebo neměřeným částem odběrného plynového zařízení, přestože byl k 
umožnění přístupu za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, 
výměny či odebrání měřicího zařízení alespoň 15 dnů předem písemně 
nebo jiným prokazatelným způsobem vyzván. Na základě žádosti 
obchodníka s plynem nebo výrobce plynu má provozovatel distribuční 
soustavy povinnost přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku 
plynu. 
V souladu se zmocňovacím ustanovením § 98a odst. 2 písm. b) bodu 
10 je Energetický regulační úřad zmocněn k tomu, aby prostřednictvím 
vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem (dále jen „vyhláška PTP“) 
stanovil mj. postupy při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu 
při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné 
přepravě. 
Jelikož energetický zákon žádným způsobem nedefinuje pojem 
přerušení, a vzhledem ke skutečnosti, že prováděcí právní předpis 
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nemůže vymezovat pojmy použité v zákoně, dochází k tomu, že se 
dlouhodobě nedaří nastavit postupy podle výše uvedeného zmocnění 
tak, aby jednotlivé kroky postupu při přerušení, omezení a obnovení 
dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a 
neoprávněné přepravě, vytvářely logický celek s jasně definovaným 
závěrem. Za klíčový problém se dlouhodobě považuje především 
úprava postupu provozovatele distribuční soustavy v případě, kdy 
zákazník neposkytne součinnost a neumožní přístup k odběrnému 
místu, aby mohlo dojít k požadovanému přerušení. Jestliže v uvedeném 
případě nedochází k ukončení dodávky plynu, je provozovatel 
distribuční soustavy nucen v krajním případě donekonečna provádět 
pokus o přerušení. Zákazník, který naplnil charakteristické znaky 
neoprávněného odběru, má sice povinnost provozovateli distribuční 
soustavy k měřicímu zařízení umožnit přístup, ovšem pokud tak 
neučiní, nemůže provozovatel distribuční soustavy vůči takovému 
zákazníkovi využít smluvní instituty a ani jiné nástroje, jelikož je 
žádný právní předpis nestanoví. Výsledkem je stav, kdy nedojde k 
přerušení dodávky plynu ze strany provozovatele distribuční soustavy, 
neboť zákazník neumožnil přístup k měřicímu zařízení provozovatele 
distribuční soustavy. 
Jsme si vědomi toho, že prostřednictvím vyhlášky PTP není možné 
vyřešit konsekvenční nedokonalosti energetického zákona. Na druhou 
stranu, iniciátorem přerušení je neoprávněný odběr plynu ze strany 
zákazníka způsobený opakovaným neplněním smluvních platebních 
povinností. Navržená úprava ustanovení § 119 a 120 vyhlášky PTP 
předně vychází z praktických možností provozovatele distribuční 
soustavy, domníváme se proto, že povede k stabilnějšímu řešení 
problematiky přerušení při neoprávněném odběru. 
(V § 120, novém odstavci 7 je právním předpisem myšlen § 62 odst. 2 
písm. c) energetického zákona 458/2000 Sb.). 
K návrhu na omezení termínu pro podání žádosti o ukončení/přerušení 
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dodávky v § 119 odst. 1. Navrhujeme upravit termín pro podání žádosti 
o přerušení/ukončení dodávky obdobně jako je tomu v případě žádosti o 
změnu dodavatele plynu a o rezervaci distribuční kapacity tzn. na termín 
nejdříve 4 kalendářní měsíce před požadovaným datem požadovaného 
ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V praxi se stává, že u žádostí o 
ukončení nebo přerušení dodávky podaných s velkým předstihem často 
není v den ukončení zřejmé, zda požadavek stále platí, či nikoli, např. 
v mezidobí proběhla změna dodavatele, změna zákazníka v odběrném 
místě apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o žádosti o demontáž 
měřicího zařízení z důvodu neplacení, jsme názoru, že lhůta 4 měsíců 
není pro uživatele distribuční soustavy nijak omezující. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
Č.j. GŘ/105/SHP/2016 

6. Připomínka k § 30a odst. 4 a odst. 5 písm. e) 
Požadujeme uvedená ustanovení vypustit bez náhrady: 
„§ 30a 
(4) Provozovatel přepravní soustavy dále analyzuje, zda nominace 
podané jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky 
podle § 66 odst. 1 nejsou systematicky snižovány pro zabránění 
omezení renominací podle § 30. 
(5)  
e) analýzu systematického snižování nominací podle odstavce 3.“. 
Odůvodnění: 
Analýza systematického snižování nominací, která by měla být podle 
návrhu vyhlášky prováděna provozovatelem přepravní soustavy, nemá 
žádnou souvislost s dlouhodobým mechanismem odebrání kapacity 
(souvisí pouze s mechanismem krátkodobého odebrání kapacity podle § 
30), proto z důvodu systematiky právního předpisu nemůže být upravena 
v § 30a. Analyzování nominačního chování uživatelů soustav podle § 
30a odst. 3 návrhu navíc považujeme za zjevně nepřiměřenou povinnost, 
neboť takové údaje nemohou sloužit žádnému účelu. Pokud uživatel 

Neakceptováno 
 
Navržené ustanovení v souladu se 
zmocněním podle § 98a odst. 2 písm. i) 
bod 1 upravuje postup obecně popsaný 
v Nařízení (ES) č. 715/2009, příloha I bod 
2.2.5 písm. b): „Smluvní kapacita se 
považuje za systematicky nevyužívanou, 
pokud uživatel sítě systematicky nominuje 
téměř 100 % své smluvní kapacity a poté 
nominaci snižuje s cílem obejít pravidla 
stanovená v bodě 2.2.3 odst. 3.“.  
Z principu dlouhodobého mechanismu 
ztráty v případě nevyužití je zřejmé, že 
předmětná analýza představuje opatření, 
které má zajistit vyhodnocení využívání 
kapacit tak, aby bylo zohledněno případné 
účelové chování uživatelů přepravní 
soustavy.  
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nominuje v mezích stanovených v § 30, využívá svého práva a 
neexistuje tudíž žádný důvod toto monitorovat, neboť ERÚ nemá k 
dispozici žádný nástroj, kterým by mohl chování uživatele soustavy 
usměrnit. Tyto údaje jsou irelevantní také pro účely § 30a, neboť využití 
přepravní kapacity se vyhodnocuje podle alokovaného množství a 
relevantní je proto pouze finální nominace uživatele soustavy. ERÚ 
v konzultačním procesu k návrhu vyhlášky smysl uvedených ustanovení 
nijak nevysvětlil. Žádáme proto o vypuštění těchto ustanovení v § 30a. 
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