
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MPO 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  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra MPO dne 25. října 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 16. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí Doporučující připomínky:  

K úvodní větě vyhlášky: 
Úvodní větu je nutno upravit podle čl. 65 odst. 2 LPV, tj. 
uvést jen ty novely, které novelizovaly ustanovení § 98a 
odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., a jejichž znění je 
platné. V této souvislosti upozorňujeme, že zákon 
č. 90/2014 Sb. změnu citovaného ustanovení 
neobsahoval. Dále je třeba opravit překlep v označení 
zákona č. 131/2016 Sb. (pod tímto číslem bylo ve Sbírce 
zákonů publikováno sdělení Ministerstva zdravotnictví) – 
správně má jít o zákon č. 131/2015 Sb. 

Akceptováno 
 
 
Úvodní věta vyhlášky byla upravena v souladu s čl. 65 odst. 2 
LPV. 
 
 
 
 
Překlep v označení roku byl opraven. 

K článku I, bod 3 vyhlášky (k jeho názvu): 
U tohoto bodu je nutno v jeho názvu za číslici 9 doplnit 
znak „§“. 

Akceptováno 
 
Znak „§“ byl do textu doplněn. 

K článku I, bod 3 vyhlášky (k jeho obsahu): 
Pojem „Index OTE POTE“ se v právním řádu nevyskytuje 
a ani z odůvodnění není zcela jasné, o jakou hodnotu se 
jedná. Domníváme se proto, že by měl být ve vyhlášce 

Akceptováno 
 
V odůvodnění – Zvláštní část je pojem „Index OTE Pote“ vysvětlen 
– viz příloha č. 6 vyhlášky č.349/2015 Sb. 
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vymezen, popř. alespoň objasněn v odůvodnění. 

K § 9 odst. 10 písm. a) platného znění právního předpisu 
s vyznačením navrhovaných změn: 
V návaznosti na navrhovanou úpravu tohoto bodu 
doporučujeme upřesnit, za který měsíc se bude uvažovat 
uvedený aritmetický průměr. Z návrhu nelze dovodit, že by 
OTE zveřejňoval přímo tyto měsíční průměry. 
Z odůvodnění v tomto smyslu žádné vysvětlení nevyplývá, 
text Zvláštní části pouze opakuje ustanovení novelizačního 
bodu, což je v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 

 
Vysvětleno 
 
V rámci akceptace připomínky ERÚ byl normativní text § 9 odst. 
10 písm. a) doplnění „za měsíc předcházející měsíci, ve kterém 
došlo ke zjištění neoprávněného odběru,“. 

K článku  II, vyhlášky – účinnost: 
Podle čl. 53 odst. 1 LPV stanovení počátku nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení vyhlášky vlády lze navrhnout 
výjimečně v případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný 
zájem, který se musí specifikovat ve zvláštní části 
odůvodnění, což není provedeno. Buď to navrhovatel tuto 
specifikaci musí doplnit, nebo stanovit účinnost vyhlášky 
tak, aby byla zachována legisvakance alespoň 15 dnů, a 
to nejlépe pevným datem. 

Akceptováno 
 
Nabytí účinnosti je nově navrženo v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. 
c) bodem 4 LPV tak, aby byla zachována standardní 
legisvakanční lhůta. 

Ministerstvo 
zemědělství Doporučující připomínky:  

K bodům 1 a 2: Doporučujeme slovo „nejdéle“ nahradit 
slovem „nejpozději“. Slovo „nejdéle“ je 3. stupněm 
příslovce „dlouho“ a v daném kontextu jeho použití nemá 
opodstatnění 

Akceptováno 
 
Normativní text upraven dle připomínky. 

K Čl. II – Účinnost: Vzhledem k tomu, že zde není žádný 
naléhavý obecný zájem, který by odůvodňoval nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení, doporučujeme v souladu s čl. 
53 Legislativních pravidel vlády stanovit den nabytí 
účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

Akceptováno 
 
Nabytí účinnosti je nově navrženo v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. 
c) bodem 4 LPV tak, aby byla zachována standardní 
legisvakanční lhůta. 

Nad rámec návrhu: Vzhledem k tomu, že lhůta pro 
zpracování naměřených údajů se zkracuje z dosavadních 

Vysvětleno 
V rámci konzultace navržené úpravy s dotčenými subjekty, tyto 
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18 měsíců na 12 měsíců, resp. na 14 měsíců, 
doporučujeme zvážit, zda by součástí návrhu nemělo být 
rovněž přechodné ustanovení, které by ošetřilo ty případy, 
které by z důvodu změny právní úpravy nemohly stihnout 
zkrácenou lhůtu. 

neuvedly, že by z hlediska zkrácení dosavadní lhůty pro 
zpracování naměřených údajů mělo docházet k tomu, že by 
nestíhaly zpracovat naměřené údaje. 

Ministerstvo 
pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 
 

Doporučující připomínky:  
Doporučujeme napříště postupovat v souladu s Obecnými 
zásadami pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) 
a v obdobných případech (tj. předkládá-li se vyhláška, u 
níž nebylo rozhodnuto ohledně provedení RIA v rámci 
plánu vyhlášek  
na příslušný rok a která současně nemá žádné významné 
dopady, přičemž nejde o krizovou situaci ani nebyl 
prováděný zákon přijat ve stavu legislativní nouze) 
požádat předsedu Legislativní rady vlády o udělení výjimky 
z povinnosti provést k navrhované úpravě RIA (bod 5.6 OZ 
RIA); samotné předložení přehledu dopadů vyhlášky je pro 
daný účel nedostatečné.  

 

Akceptováno 

Doporučujeme v odůvodnění ZZ RIA podrobněji vysvětlit, 
zda má navrhovaná změna způsobu určení ceny 
neoprávněně odebraného plynu – kromě nutnosti nahradit 
odkaz na již neexistující cenu - i věcné dopady, tj. zda se 
oproti stávající úpravě tato cena zvyšuje či snižuje, popř. 
v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů.  

 

Akceptováno 
 
Doplněna ZZ RIA, včetně dopadu změny způsobu určení ceny 
neoprávněně odebraného plynu (zvýšení x snížení ceny). 

Hospodářská 
komora a SPD 

Konkrétní zásadní připomínka:  
Připomínka k novelizačnímu bodu 3, § 9 odst. 10 písm. a) 
Požadujeme text upravit takto: 
„a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru 
operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu OTE POTE, 
zvýšené o 20 %, nejméně však o 4 EUR/MWh; cena 
v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem 
EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním 

Akceptováno 
 
Normativní text upraven dle připomínky. 
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plynárenském dni D; pokud není denní kurz k 
dispozici, použije se hodnota denního kurzu v 
nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy 
byla hodnota denního kurzu publikována,“. 
Odůvodnění: 
Jestliže předložený text novely vyhlášky v písm. a) 
obsahuje cenu v EUR/MWh, je pak nezbytné pro vyčíslení 
náhrady škody pro české zákazníky ji stanovit v Kč/MWh. 
K tomu musí být přímo ve vyhlášce stanoven způsob 
přepočtu, aby to bylo jednoznačné. Navrhované doplnění, 
které je identické se způsobem přepočtu ceny v EUR/MWh 
na Kč/MWh pro určení výše náhrady škody za NOP dle 
původního cenového rozhodnutí ERÚ, tento nedostatek 
napravuje. 

 
Konkrétní zásadní připomínka:  
Připomínka k § 9 odst. 3 
Navrhujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(3) Množství neoprávněně odebraného plynu se v případě 
znalosti výrobcem udávaných maximálních štítkových 
příkonů plynových spotřebičů instalovaných v místě 
neoprávněného odběru a jejich počtu jednotlivých 
plynových spotřebičů instalovaných v místě 
neoprávněného odběru vypočítá podle vzorce uvedeného 
v příloze č. 2 k této vyhlášce.“. 
Odůvodnění: 
Protože se v reálné praxi lze setkat s tím, že štítky 
plynových spotřebičů jsou buď nepřístupné (je umístěn 
např. v jeho zadní části, která je těsně u stěny komína 
apod.) nebo na spotřebičích schází, navrhujeme pojem 
„štítkové příkony“ nahradit pojmem „maximální příkony 
udávané výrobcem plynového spotřebiče“. Ty je možné 
zjistit buď přímo od jejich výrobců, nebo z existujících 

Akceptováno jinak – upraveno podle připomínky ERÚ 
 
ERÚ uvedl, že „pokud zůstane u akceptace připomínky HK a SPD 
tak jak je, tak není upravena příloha č. 3, která hovoří o tom, jak 
postupovat, pokud nejsou k dispozici štítkové příkony. Textaci 
navrhujeme upravit tak, aby bylo lépe reflektováno odůvodnění 
HK:  
(3) Množství neoprávněně odebraného plynu se v případě 
znalosti štítkových příkonů plynových spotřebičů a počtu 
jednotlivých plynových spotřebičů instalovaných v místě 
neoprávněného odběru vypočítá podle vzorce uvedeného 
v příloze č. 2 k této vyhlášce. „V případě nedostupnosti 
štítkového příkonu plynového spotřebiče je možné použít 
maximální příkon udávaný výrobcem pro identické zařízení.“. 
Touto konstrukcí by nemuselo dojít k úpravě přílohy 2 a 3. 

 

Text navržený ERÚ byl upraven tak, aby lépe zapadl do kontextu 
původního znění odstavce 3. 
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databází. Takováto změna formulace nebude mít žádný 
dopad na určení výše neoprávněného odběru plynu, 
protože příkony uváděné na štítcích plynových spotřebičů 
uvádí jejich výrobci jako maximální příkony. Vedle toho 
navrhujeme zpřesnění a textu tak, aby byl srozumitelnější 
a jednoznačný. 
 
Konkrétní zásadní připomínka:  
Připomínka k Příloze č. 2 
Ve vazbě na výše uvedenou připomínku navrhujeme 
upravit znění přílohy č. 2 vyhlášky. 
Znění složky vzorce pj a dij navrhujeme upravit 
následovně: 
„pj maximální štítkový příkon spotřebiče v kW, resp. 
m3•h-1, 

dij doba užívání j-tého spotřebiče přepočtená na jejich 
maximální příkon potřebná k pokrytí denní spotřeby 
zákazníka pro i-tý měsíc v h•d-1.“ 
A dále větu následující za specifikací složky vzorce 
dij navrhujeme upravit následovně: 
„Doba užívání vybraných druhů spotřebičů přepočtená na 
jejich maximální příkon potřebná k pokrytí denní 
spotřeby zákazníka“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava u složky vzorce pj vychází 
z navrhované změny § 9 odst. 3 (nahrazení pojmu 
„štítkové příkony“ pojmem „maximální příkony“), kde je též 
odůvodněna. 
Úprava znění složky vzorce dij pak na tuto změnu § 9 odst. 
3 navazuje a zpřesňuje ji v tom směru, že jde o dobu 

Akceptováno jinak – upraveno podle připomínky ERÚ  
Viz předchozí připomínka. 
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užívání spotřebiče přepočtenou na jejich maximální příkon, 
která je potřebná k pokrytí denní spotřeby zákazníka. 
Takováto jednoznačná zpřesňující úprava zvyšuje právní 
jistotu při soudních jednáních, kde je zpochybňováno to, 
že plynové spotřebiče neběží po celou dobu jejich provozu 
na plný příkon, ale velkou většinu z nich lze regulovat 
v poměrně velkém rozsahu. V tomto směru je upravena i 
věta za specifikací složky vzorce dij. 
Navrhované formulační úpravy v příloze č. 2 nebudou mít 
žádný dopad na určení výše neoprávněného odběru plynu 
oproti dosavadnímu způsobu. 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučující připomínka:  
v čl. I body 1 a 2 doporučujeme sloučit, neboť 
nahrazovaný a navrhovaný normativní text je v obou 
bodech shodný. 
 

Akceptováno 
 
Navržené změny v obou novelizačních bodech jsou nově 
provedeny jedním novelizačním bodem. 

Ministerstvo 
vnitra 

Připomínka legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 9 odst. 10 písm. a): 
Doporučujeme ve znění novelizačního bodu 3 doplnit 
zjevně chybějící znak „§“. 
 

Akceptováno 
 
Znak „§“ doplněn. 

Připomínka legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. II – k účinnosti: 
Možnost nabytí účinnosti právního předpisu ve lhůtě kratší 
než je patnáct dní po vyhlášení je dle § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, podmíněno existencí naléhavého 
obecného zájmu a tento postup je chápán jako výjimečný. 

Akceptováno 
 
 
 
Nabytí účinnosti je nově navrženo v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. 
c) bodem 4 LPV tak, aby byla zachována standardní 
legisvakanční lhůta. 
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Komentář k čl. II ve zvláštní části odůvodnění zmiňuje 
pouze technický charakter novely prováděcího předpisu, 
z něj však nelze dovozovat naléhavý obecný zájem, který 
je vyžadován rovněž čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. S ohledem na výše uvedené doporučujeme 
ponechat alespoň zákonem předpokládanou základní 
patnáctidenní legisvakanční lhůtu. 

Energetický 
regulační úřad 

Doporučující připomínka k Čl. I bod 3.: 
 
Navrhujeme upřesnit definici stanovení ceny za 
neoprávněný odběr § 9 odst. 10 písm. a) návrhu vyhlášky. 
V současném návrhu není zřejmé, přes jaký časový úsek 
se provádí výpočet aritmetického průměru.  

 
Návrh na úpravu: 
"a) dvojnásobku měsíčního aritmetického průměru 
operátorem trhu zveřejněné hodnoty Indexu OTE POTE, 
zvýšené o 20%, nejméně však o 4 EUR/MWh, za měsíc 
předcházející měsíci, ve kterém došlo ke zjištění 
neoprávněného odběru,". 
 

Akceptováno 
 
Dotčené ustanovení vyhlášky bylo upraveno dle připomínky. 

Doporučující připomínka k dokumentu IV. Přehled 
dopadů: 
 
V dokumentu "IV. Přehled dopadů" doporučujeme 
odstranit slovo zemní u provozovatelů zásobníků plynu 
(tab. č. 7) 
 

Vysvětleno, akceptováno jinak 
 
V uvedeném dokumentu, se slovo „zemní“ nevyskytuje (v 
uvedené tabulce č. 7 je uvedeno u provozovatelů zásobníků plynu 
slovo „podzemní“), odstraněno z textu bylo slovo „podzemní“. 
 
 

V Praze dne 23. listopadu 2016 

Vypracoval: Ing. Pavel Kodada Podpis: 
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