
V.                                                                

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu:  
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. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 
 
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
jejím vyhlášení 
 
 
      

Implementace práva EU: Ne 
 

2. Cíl návrhu vyhlášky  
Cílem předloženého materiálu je technická úprava vyhlášky ve smyslu šesti stručných změn, 
které se týkají číselných respektive textových údajů v § 4, odst. 3, písm. b) a v § 4, odst. 5, kde 
v obou případech dochází ke zkrácení původního 18 měsíčního intervalu zpracování údajů  
z měření plynu na 12 měsíční, čímž se odstraňuje rozpor v textu s § 15 odst. 1 vyhlášky ERÚ 
č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, který 
uvádí, že délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího období. Změna navržená 
v ustanovení § 9 odst. 3 (a s ní korespondující změna v příloze č. 2 k této vyhlášce) reaguje na 
praktické poznatky, kdy se lze setkat s tím, že štítky plynových spotřebičů jsou buď nepřístupné 
(štítek je například umístěn na zadní části spotřebiče, která je těsně u stěny komína) nebo na 
spotřebičích zcela schází. Další změna se týká § 9, odst. 10, písm. a), kde způsob stanovení 
pevné denní ceny za chybějící vyrovnávací plyn byl upraven v Cenovém rozhodnutí ERÚ,  
v části I. bod 11. To však bylo 30. června 2016 zrušeno a proto hrozí při zachování stávající 
dikce  § 9, odst. 10, písm. a)  vyhlášky č. 108/2011 Sb., že neoprávněný  odběr by mohl být pro 
účastníky trhu ekonomicky výhodný. Je proto nutné provést takovou úpravu, která náhradu 
škody za neoprávněný odběr přesouvá opět do úrovně ekonomicky nevýhodné prevence proti 
takovému neoprávněnému postupu.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 
 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
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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. 

  3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  
Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních orgánů 
EU a obecnými právními zásadami. 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
Nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí v České republice ani na jednotlivé dotčené 
subjekty. 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  
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. 
3.5 Sociální dopady: Ne  
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). 
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
Jedná se o technickou úpravu dotčených ustanovení vyhlášky č. 108/2011 Sb. bez přímých 
dopadů na životní prostředí. 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 

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. 
 
1.2 Definice problému 
 

Podle současného znění ustanovení § 9 odst. 10 písm. a) výše uvedené vyhlášky hrozí, 
že neoprávněný  odběr plynu by mohl být pro účastníky trhu s plynem ekonomicky výhodný. 
Je proto nutné provést takovou technickou úpravu, která náhradu škody za neoprávněný odběr 
plynu přesouvá do úrovně ekonomicky nevýhodné prevence proti takovému postupu. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  
Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 
pohlaví stejná. 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
Návrhem předpisu nedochází k rozšíření kontrolních mechanizmů, ty již existují a jsou funkčně 
zakotveny 
3.10 Korupční rizika: Ne  
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. 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  
Vzhledem k navrženým technickým úpravám dotčených ustanovení, nevyplývají žádné dopady 
na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů  
 

Držitelé licencí na přepravu a distribuci plynu, provozovatele zásobníků a výrobců 
plynu. 
 
1.5 Popis cílového stavu 

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, 
nejpozději však jednou za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. 
 

Změna navržená v ustanovení § 9 odst. 3 reaguje na praktické poznatky, kdy se lze setkat 
s tím, že štítky plynových spotřebičů jsou buď nepřístupné (štítek je například umístěn na 
zadní části spotřebiče, která je těsně u stěny komína) nebo na spotřebičích zcela schází. 
Navrhuje se v případě, že štítkový příkon plynového spotřebiče není znám, použít výrobcem 
udávaný maximální příkon takového plynového spotřebiče. Tyto maximální příkony je možné 
zjistit buď přímo od výrobců plynových spotřebičů, nebo z existujících databází dotčených 
plynových spotřebičů. Takové doplnění nebude mít žádný dopad na určení výše 
neoprávněného odběru plynu, protože příkony uváděné na štítcích plynových spotřebičů uvádí 
jejich výrobci jako maximální příkony. 
 

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, za měsíc předcházející 
měsíci, ve kterém došlo ke zjištění neoprávněného odběru; cena v EUR/MWh se převádí na 
Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným Českou národní bankou v aktuálním 
plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu  
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v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu 
publikována. 
 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhované právní úpravy v souladu s čl. 53 odst. 1 

písm. c) bodu 4 LPV tak, aby byla zachována standardní legisvakanční lhůta 15 dní.  

1.6 Zhodnocení rizika 
 

Předmětem návrhu předpisu nebyly úpravy, které by měly vliv na změnu možnosti 
kontrolovat nebo vynucovat dodržování stanovených povinností, respektive úpravy 
kompetencí Energetického regulačního úřadu. Návrh předpisu nijak nově neupravuje 
odpovědnosti, tyto zůstávají zachovány a dále nemění možnosti obrany proti nesprávnému 
postupu orgánu veřejné správy. Návrh novely dotčené vyhlášky nerozšiřuje kompetence 
orgánů veřejné správy, předpis je přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 
 
2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Nulová varianta – (ponechání současného) stavu) Tato varianta by znamenala 
nesoulad mezi novelizovanou vyhláškou MPO a stávající vyhláškou ERÚ č. 70/2016 Sb.,  
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.  
 
2.2  Varianta I. – (provedení dílčích úprav technického charakteru). Tato varianta by byla 
v souladu s vyhláškou ERÚ a zároveň by se neoprávněný odběr plynu opět přesunul do úrovně 
ekonomicky nevýhodného a neoprávněného postupu koncových odběratelů – doporučujeme 
pokračování dle této navrhované právní úpravy. 
2.3  Varianta II. – (vydání zcela nové vyhlášky) Vzhledem k technickému charakteru 
navržených změn (viz Varianta I) se tato varianta jeví jako nepřiměřená. 

  
  Navržená úprava vyhlášky ve Variantě I umožní dát do souladu prováděcí právní 
předpis s poznatky z dosavadní praxe při aplikaci stávající vyhlášky ERÚ č. 70/2016 Sb.,  
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Nulová varianta 
Předkladatel neshledal žádné přínosy v zachování současného stavu. 
 
Varianta I.  
V této variantě by nevznikly žádné nové přímé náklady na státní rozpočty. 
Naopak přínosem této varianty je uvedení novelizované vyhlášky do souladu s vyhláškou  
č. 70/2016 Sb. 
Varianta II.  
Předkladatel neshledal žádné přínosy v případě, že by byla zpracována zcela nová vyhláška, 
vzhledem k technickému charakteru potřebných změn. 
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3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Toto kritérium není relevantní vzhledem k technickému charakteru navržených změn 
dle Varianty I.  

 
3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Viz bod 3 Varianta I. - oproti stávající úpravě dle zrušeného cenového rozhodnutí ERÚ je 
množství neoprávněně odebraného plynu dle kalkulace přibližně stejná. Cena je pak odvislá 
od cenových relací za komoditu a služby dodavatele plynu na trhu v ČR. 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

MPO upřednostňuje postup podle Varianty I., tedy novelizaci dosavadní vyhlášky, která 
by odpovídajícím způsobem aktualizovala § 4 a § 9 včetně textové úpravy položek pro 
výpočet množství neoprávněně odebraného plynu dle přílohy č. 2. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh předpisu umožňuje kontrolovat a vynucovat dodržování stanovených povinností 
nezávislým regulátorem, kterým je Energetický regulační úřad 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

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 
7.  Konzultace a zdroje dat  

Problematika byla konzultována s dotčenými účastníky trhu s plynem prostřednictvím 
zástupců Českého plynárenského svazu a Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Zásadní  
a doporučené připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení jsou zapracovány do 
novely a tato je předkládána do pracovních komisí LRV bez rozporu. 

8.       Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Ing. Vladislav Král 
Odbor plynárenství a kapalných paliv 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Tel: 224 853 474, e-mail: kral@mpo.cz 
 
Ing. Pavel Kodada 
Odbor plynárenství a kapalných paliv 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Tel: 224 853 511, e-mail: kodada@mpo.cz 
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