
v. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY O MĚŘENÍ PLYNU A 

O ZPŮSOBU STANOVENÍ NÁHRADY ŠKODY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, 

NEOPRÁVNĚNÉ DODÁVCE, NEOPRÁVNĚNÉM USKLADŇOVÁNÍ, 

NEOPRÁVNĚNÉ PŘEPRAVĚ NEBO NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI PLYNU 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

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. 

§ 4 

Interval měření plynu 

 (1) U měření typu A je 

a) základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a 

konec na čas 07:00:00 plynárenského dne, 

b) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 

plynárenský den. 

 (2) U měření typu B je 

a) základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a 

konec na čas 07:00:00 plynárenského dne, 

b) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 

plynárenský měsíc1). 

 (3) U měření typu S je 

a) základní měřicí interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 06:00:00 a 

konec na čas 07:00:00 plynárenského dne, 

b) zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení prováděno zpravidla jedenkrát 

za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejdéle však za 14 kalendářních 

měsíců po sobě následujících nejméně jedenkrát za 18 měsíců. 

 (4) U měření typu CM je základní interval pro zpracování naměřených údajů měřicího 

zařízení 1 měsíc. 
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 (5) U měření typu C je zpracování údajů z měření plynu prováděno zpravidla 

jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejdéle však za 14 

kalendářních měsíců po sobě následujících nejméně jedenkrát za 18 měsíců. 

 (6) Zpracování údajů z měření plynu se rovněž provádí při změně dodavatele plynu, 

provozovatele distribuční soustavy, subjektu zúčtování, výrobce plynu nebo zákazníka, při 

ukončení odběru nebo dodávky plynu, při vzniku a zániku povinnosti distribuce nad rámec 

licence2), při změně provedené na měřicím zařízení. 

§ 9 

Způsob stanovení výše náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přepravě, 

uskladňování, anebo distribuci plynu 

 (1) Při neoprávněném odběru plynu určí množství neoprávněně odebraného plynu 

provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě 

změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru plynu. 

 (2) V případech, kdy nelze zjistit skutečné množství neoprávněně odebraného plynu 

podle odstavce 1, stanoví provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy množství neoprávněně odebraného plynu pro stanovení výše náhrady škody 

výpočtem podle odstavců 3 až 8. 

 (3) Množství neoprávněně odebraného plynu se v případě znalosti štítkových příkonů 

a počtu jednotlivých plynových spotřebičů instalovaných v místě neoprávněného odběru 

vypočítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 (4) V případě, že množství neoprávněně odebraného plynu nelze stanovit podle vzorce 

uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce a místo neoprávněného odběru je vybaveno měřicím 

zařízením, vypočte se množství neoprávněně odebraného plynu podle výpočtu uvedeného v 

příloze č. 3 k této vyhlášce. 

 (5) V případě, že množství neoprávněně odebraného plynu nelze stanovit podle 

odstavce 3 nebo 4 a místo neoprávněného odběru je vybaveno regulátorem tlaku plynu, 

stanoví se množství neoprávněně odebraného plynu obdobně jako v odstavci 4, namísto 

jmenovitého hodinového průtoku měřicího zařízení se dosadí jmenovitý hodinový průtok 

regulátorem tlaku plynu. 

 (6) V případě, že nelze postupovat podle předchozích odstavců, stanoví se množství 

neoprávněně odebraného plynu na základě vnitřního průměru potrubí plynovodu na začátku 

odběrného plynového zařízení za hlavním uzávěrem plynu a hodnoty tlaku v tomto potrubí. 

Množství neoprávněně odebraného plynu se stanoví obdobně jako v odstavci 4. Místo 

jmenovitého hodinového průtoku měřicího zařízení se pro výpočet maximálního technicky 

dosažitelného ročního odběru plynu dosadí maximální technicky dosažitelná hodinová 

dodávka plynu plynovodem, vypočtená podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

V případě, že není možné zjistit vnitřní průměr potrubí plynovodu na začátku odběrného 

plynového zařízení, nahradí se vnitřním průměrem plynovodní přípojky. 

 (7) Pokud provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 

nezjistí dobu trvání neoprávněného odběru plynu, má se za to, že neoprávněný odběr plynu 

trval 
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a) u měření typu C a S po celou dobu od posledního odečtu v případě, že při odečtu bylo 

možné neoprávněný odběr zjistit, nejdéle však po dobu 24 měsíců, 

b) ve všech ostatních případech od poslední fyzické kontroly místa zjištění neoprávněného 

odběru provedené provozovatelem distribuční soustavy, nejdéle však po dobu 24 měsíců. 

 (8) V případě, že došlo k zásahu do měřicího zařízení nebo je plyn, byť částečně, 

odebírán z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn, se od množství neoprávněně 

odebraného plynu vypočteného podle odstavců 3 až 6 odečte množství plynu naměřené 

provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy na měřicím 

zařízení. V ostatních případech neoprávněného odběru plynu s výjimkou neoprávněného 

odběru plynu, kde byl celý objem neoprávněného odběru plynu změřen měřicím zařízením, se 

množství plynu naměřené provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy nezohledňuje. 

 (9) Množství neoprávněně odebraného plynu zjištěné podle odstavce 1 nebo vypočtené 

podle odstavců 3 až 6 je přepočteno na energetické jednotky (kWh nebo MWh) pomocí 

spalného tepla uplatňovaného provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy pro srovnatelný případ smluvně oprávněného odběru. 

 (10) Výše náhrady škody při neoprávněném odběru plynu se stanoví oceněním 

množství neoprávněně odebraného plynu zjištěného podle odstavce 1 nebo vypočteného podle 

odstavců 3 až 6 a přepočteného na energetické jednotky podle odstavce 9 složkami ceny podle 

cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinného v době zjištění 

neoprávněného odběru plynu, přičemž cena neoprávněně odebraného plynu je složena z 

a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru pevné denní ceny plynu za chybějící 

vyrovnávací plyn v měsíci předcházejícím zjištění neoprávněného odběru, 

a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru operátorem trhu zveřejněné hodnoty 

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

b) ceny za distribuci plynu podle kategorie zákazníků a ročního odběru plynu, 

c) ceny za přepravu plynu do domácí zóny1), pokud je samostatně stanovena, nebo odběrného 

místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, 

d) ceny za činnost zúčtování operátora trhu, 

e) daně z přidané hodnoty a daně z plynu. 

 (11) Výši náhrady škody za neoprávněný odběr plynu lze rovněž stanovit písemnou 

dohodou mezi provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy 

a zákazníkem nebo osobou, která měla z neoprávněného odběru plynu prospěch nebo se na 

takovém prospěchu podílela. Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být vyšší než 

náhrada vypočtená podle předchozích odstavců. 

 (12) Pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce plynu, při 

neoprávněné přepravě plynu nebo při neoprávněné distribuci plynu se použije ustanovení 

odstavců 1 až 10 obdobně. 
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 (13) Součástí náhrady škody je úhrada prokazatelných nezbytně nutných nákladů 

vynaložených na zjišťování neoprávněného odběru plynu, neoprávněné dodávky plynu, 

neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu, jejich přerušení a 

přezkoušení měřicího zařízení a případný znalecký posudek, které nejsou zahrnuty do 

regulovaných cen za přepravu plynu nebo distribuci plynu. 
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