
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o 

způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 

neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve 

znění vyhlášky č. 289/2013 Sb., stanovuje v souladu s § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 

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

o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 

211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a 

zákona č. 131/2016 Sb., druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení odebraného plynu v případě 

závady měřicího zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob 

určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při neoprávněném odběru, 

dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu, termíny a rozsah předávání údajů 

operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností. 

Předmětem předložené novely vyhlášky o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady 

škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, 

neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu je změna v ustanovení § 4, která se 

týká změny lhůty zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení (typ měření S a C). 

Oproti původně stanoveným 18 měsícům (nejméně jedenkrát za 18 měsíců) se nově navrhuje 

zpracovat naměřené údaje zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě 

následujících, nejdéle však jednou za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. Takto 

nově navržená lhůta je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 70/2016 Sb. (ustanovení týkající 

se termínu vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství). 

Dále dochází ke změně ustanovení § 9 odst. 10 písm. a) tak, aby byla zajištěna 

transparentnost, předvídatelnost a jednoznačnost právního prostředí pro všechny účastníky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAF3HWWMI)



Stránka 2 (celkem 7) 

trhu s plynem (namísto doposud používané pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací 

plyn pro účely výpočtu výše náhrady škody při neoprávněném odběru plynu se navrhuje 

používat cenu Index OTE (POTE) zvýšenou o 20 %, nejméně však o 4 EUR/MWh). Cenu 

Index OTE (POTE) zveřejňuje na svých webových stránkách společnost OTE, a.s. 

Podle platného a účinného ustanovení § 9 odst. 10 písm. a) vyhlášky č. 108/2011 Sb. o 

měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 

dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci 

plynu je cena neoprávněně odebraného plynu složena z dvojnásobku měsíčního aritmetického 

průměru pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací plyn v měsíci předcházejícím 

zjištění neoprávněného odběru. Dne 1. července 2016 vstoupila v účinnost ustanovení 

vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která do českého modelu trhu s plynem 

implementují pravidla vyrovnávání plynárenské soustavy podle požadavků nařízení Komise 

(EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu 

v přepravních sítích. Podle této právní úpravy již nebude k vyrovnávání odchylek v přepravní 

soustavě nadále používána pevná denní cena za chybějící vyrovnávací plyn. Postup stanovení 

této ceny proto nebude nadále uváděn ani v cenových rozhodnutích Energetického 

regulačního úřadu. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2016 proto na 

základě uvedených legislativních změn zrušuje některé části cenového rozhodnutí č. 6/2015 

(ve znění cenového rozhodnutí č. 1/2016) včetně ustanovení v části I bodu 11, které upravuje 

postup stanovení pevné denní ceny za chybějící vyrovnávací plyn. 

 

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným 

zmocněním k jejímu vydání 

Při přípravě novely vyhlášky o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při 

neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné 

přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu byl zkoumán soulad především s ústavním 

zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Ústava“), a dále s usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Listina“). 

Předložený návrh vyhlášky respektuje Čl. 2 odst. 4 Ústavy („Každý občan může činit, co 

není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) a Čl. 79 odst. 3 
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Ústavy („Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v 

mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“). Návrh 

vyhlášky dále respektuje tyto články Listiny: 

 Čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.“), 

 Čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 

mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“), 

 Čl. 26 odst. 1 a 2 („Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 

jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ a „Zákon může 

stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“). 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 

diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady 

ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České 

republiky 

Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují o 

náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují návrhy 

zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i 

návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své 

působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložená právní úprava je ve 

věcné působností Ministerstva průmyslu a obchodu, § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 

Sb. 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého 

v ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s tímto zmocněním. 

 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou 

soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie 

(zejména s čl. 34 a čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské unie). 
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Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami.  

Navržená právní úprava je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze 

dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích. 

 

D) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

S navrženou úpravou vyhlášky č. 108/2011 Sb., nejsou spojeny žádné nové náklady 

a nepředpokládají se ani zvýšené dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Návrh vyhlášky nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí v České republice ani 

na jednotlivé dotčené subjekty. 

Vzhledem k technickému charakteru navržené právní úpravy nelze předpokládat dopady 

do sociální oblasti, ani na specifické skupiny obyvatel (zejména osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny) a ani na životní prostředí. 

 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Platná právní úprava, ale ani nově navržená právní úprava neupravují vztahy, které by se 

dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení 

nebo znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 

sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 

názoru). Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava 

je pro obě pohlaví stejná. 
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Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen   

 

Stručný popis materiálu  

 

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

□ ANO  x NE  

Hodnocení  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  

Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

x ANO → 3a  □ NE → 3b  

Analýza a popis případných změn materiálu  

 

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 

stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 

stavu?  

□ ANO  
Materiál 

přináší 

zhoršení.  

□ NE  
Materiál 

přináší 

zlepšení.  

x NE 

Postavení 

žen a mužů 

se nemění.  

□ ANO  
Materiál 

přináší 

zlepšení.  

x NE 

Postavení 

žen a mužů 

se nemění.  

□ NE  
Materiál 

přináší 

zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál má 

neutrální 

dopad na 

rovnost žen 

a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  

 

 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů, 

předkládaný návrh je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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G) Zhodnocení korupčních rizik (dle metodiky CIA) 

Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému technickému obsahu, žádná 

korupční rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká 

korupční rizika identifikována. 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění 

kritéria definovaného 

v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka či vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění 

kritéria 

přiměřenost návrh novely dotčené 

vyhlášky nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné 

správy, 

předpis je přiměřený 

množině vztahů, které má 

upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 

zvolen postup vydání novely 

vyhlášky upravující výše 

uvedenou problematiku 

efektivita návrh předpisu umožňuje 

kontrolovat a vynucovat 

dodržování stanovených 

povinností nezávislým 

regulátorem, kterým je 

Energetický regulační úřad 

předmětem návrhu předpisu 

nebyly úpravy, které by 

měly vliv na změnu 

možnosti kontrolovat nebo 

vynucovat dodržování 

stanovených povinností, 

respektive úpravy 

kompetencí Energetického 

regulačního úřadu 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrh předpisu nijak nově 

neupravuje odpovědnosti, 

tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrh předpisu nemění 

možnosti obrany proti 

nesprávnému postupu 

orgánu veřejné správy, 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrhem předpisu nedochází 

k rozšíření kontrolních 

mechanizmů, ty již existují a 

jsou funkčně zakotveny 

 

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Z navrhované právní úpravy, vzhledem k navrženým technickým úpravám dotčených 

ustanovení, nevyplývají žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K Čl. I 

K bodům 1 a 2 

Dochází k úpravě v ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) a odst. 5, která se týká změny lhůty 

zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení (typ S a C). Oproti původně 

stanoveným 18 měsícům („nejméně jedenkrát za 18 měsíců“) se nově navrhuje zpracovat 

naměřené údaje „zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, 

nejdéle však jednou za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících“. 

K bodu 3 

Dochází ke změně ustanovení § 9 odst. 10 písm. a) tak, aby byla zajištěna transparentnost, 

předvídatelnost a jednoznačnost právního prostředí pro všechny účastníky trhu s plynem. 

Nově se navrhuje používat pro účely výpočtu výše náhrady škody při neoprávněném odběru 

plynu dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru operátorem trhu zveřejněné hodnoty 

Indexu OTE (POTE), zvýšené o 20%, nejméně však o 4 EUR/MWh.  

K Čl. II 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o změnu technického charakteru, navrhuje se účinnost vyhlášky dnem jejího vyhlášení. 
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