
1 

VI. 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové 
soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele 
distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního 
úřadu, pod č. j. 12322-2/2016-ERU  dne 5. prosince 2016, s termínem dodání stanovisek do 27. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících 
tabulkách v rozdělení na zásadní a doporučující připomínky. 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

HK ČR 291/6000/2016 připomínky zásadní 

MD 335/2016-510-LV/2 připomínka doporučující 

MF MF-43176/2016/1903-5 připomínky doporučující 

MPO MPO 66892/16/32200/01000 připomínky doporučující 

MV MV-160316-4/LG-2016 připomínky doporučující 

MŽP 84554/ENV/16 připomínka doporučující 

SP ČR GŘ/145/SHP/2016 připomínky zásadní 

ÚVČR – KOM sine-KOM připomínka doporučující 

MK MK-S 15829/2016 OLP bez připomínek 

MPSV MPSV-2016/262162-51 bez připomínek 

MO MO-1291/2016-1322 bez připomínek 

MMR 49973/2016-31 bez připomínek 

MŠMT MSMT-37326/2016 bez připomínek 

MZe 70834/2016-MZE-12153 bez připomínek 

MZV 124058/2016-OPL bez připomínek 

MZd 69461/2016 bez připomínek 

MSp MSP-840/2016-LO-SP bez připomínek 

ÚVČR-RVV 22506/2016-OMP bez připomínek 

ÚVČR-VÚV 22507/2016-OPR bez připomínek 
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1. PŘIPOMÍNKY ZÁSADNÍ 

Připomínkové místo 
 Připomínka Vypořádání 

HK ČR 

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 24 (§ 6 písm. f) nové body 8 až 12) 

Požadujeme z novelizačního bodu 24 vypustit bod 9 a to bez náhrady. 

„24. V § 6 písm. f) se doplňují body 8 až 12, které znějí: 

„8. způsob označení náhradních platných hodnot při poruše měřícího zařízení, 

9. způsob informování operátora trhu o nulové hodnotě odběru elektřiny v odběrném 
místě, 

10. způsob stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu, 

11. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle 
typových diagramů, 

12. postup při stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot 
odběrů elektřiny 

zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách,“. 

Odůvodnění: 

Již v současnosti jsou zasílány údaje o nulové hodnotě standardním způsobem a to 
„0“ v odečteném množství, přidání samostatného bodu do § 6 znamená, že dojde 
následně k další nutné úpravě v poskytovaných datech a bude nutná úprava 
komunikace mezi poskytovatelem a příjemcem těchto dat. Změna v rozsahu 
poskytovaných dat příjemci nebyla projednána s poskytovateli. 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Navrhovaná úprava vychází ze znění § 22 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou: 

„(2) Při předávání hodnot z měření typu A, B nebo M označuje operátor trhu na 
základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané 
hodnoty takto: 

 … 

d) nulová hodnota je hodnota, kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru elektřiny v 
odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně 
nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora 
trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.“ 

Z předkládané změny nevyplývá nutnost jakýchkoliv úprav oproti současné praxi, 
pouze jde o zakotvení praxe do obchodních podmínek OTE. 

HK ČR 

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 27 (nový § 6a) 

Požadujeme nový § 6a vypustit bez náhrady a § 6b označit jako § 6a. 

Odůvodnění: 

V současné době jsou veškeré náležitosti obchodních podmínek operátora trhu pro 
výrobce obsažené v § 6. Nový § 6a jen opakuje současný obsah z § 6. Do budoucna 
by to mohlo zakládat podnět k tomu, aby došlo k rozdělení obchodních podmínek pro 
výrobce a pro ostatní účastníky trhu a následně požadovat po každém z nich rozdílný 
přístup, což je přímo vázáno na náklady výrobce a ostatní účastníky trhu. 

Neakceptováno – vysvětleno. 
 
Již nyní neměl operátor trhu pouze obchodní podmínky pro elektroenergetiku a 
obchodní podmínky pro plynárenství, ale měl i obchodní podmínky pro příjemce 
podpory podle zákona č. 165/2012 Sb. 
Obchodní podmínky pro výrobce jsou navrženy v dohodě s operátorem trhu. Jedná se o 
požadavek o rozšíření OP pro příjemce podpory i na výrobce, kteří nejsou příjemci 
podpory. 
Důvody samostatného vyčlenění z OP pro elektroenergetiku jsou uvedeny mj. 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace – RIA v bodě 2.3. Současně 
uvádíme, že rozsah obchodních podmínek pro výrobce bude zásadním způsobem 
zredukován, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení transakčních nákladů. 
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Připomínkové místo 
 Připomínka Vypořádání 

SP ČR  

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 24 (§ 6 písm. f) nové body 8 až 12)  

Požadujeme bod upravit následně: 

„ § 6 písm. f) se doplňují body 8 až 12, které znějí: 

8. způsob označení náhradních platných hodnot při poruše měřícího zařízení, 

9. způsob informování operátora trhu o nulové hodnotě odběru elektřiny v odběrném 
místě, 

10. způsob stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu, 

11. postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle 
typových diagramů, 

12. postup při stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot 
odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách,“ 

Odůvodnění:  

Již v současnosti jsou zasílány údaje o nulové hodnotě standardním způsobem a to 
„0“ v odečteném množství, přidání samostatného bodu do §6 znamená, že dojde 
následně k další nutné úpravě v poskytovaných datech a bude nutná úprava 
komunikace mezi poskytovatelem a příjemcem těchto dat. (Změna v rozsahu 
poskytovaných dat příjemci nebyla projednána s poskytovateli). 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Navrhovaná úprava vychází ze znění § 22 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 408/2015 Sb., o 
Pravidlech trhu s elektřinou: 

„(2) Při předávání hodnot z měření typu A, B nebo M označuje operátor trhu na 
základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané 
hodnoty takto: 

 … 

d) nulová hodnota je hodnota, kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru elektřiny v 
odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně 
nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora 
trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.“ 

Z předkládané změny nevyplývá nutnost jakýchkoliv úprav oproti současné praxi, 
pouze jde o zakotvení praxe do obchodních podmínek OTE. 

SP ČR  

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 27 (nový § 6a) 

Požadujeme nový § 6a vypustit bez náhrady a §6b označit jako §6a. 

Odůvodnění: 

V současné době jsou veškeré náležitosti obchodních podmínek operátora trhu pro 
výrobce obsažené v §6. Nový §6a jen opakuje současný obsah z §6. Do budoucna by 
to mohlo zakládat podnět k tomu, aby došlo k rozdělení obchodních podmínek pro 
výrobce a pro ostatní účastníky trhu a následně požadovat po každém z nich rozdílný 
přístup, což je přímo vázáno na náklady výrobce a ostatní účastníky trhu. 

Neakceptováno – vysvětleno. 
 
Již nyní neměl operátor trhu pouze obchodní podmínky pro elektroenergetiku a 
obchodní podmínky pro plynárenství, ale měl i obchodní podmínky pro příjemce 
podpory podle zákona č. 165/2012 Sb. 
Obchodní podmínky pro výrobce jsou navrženy v dohodě s operátorem trhu. Jedná se o 
požadavek o rozšíření OP pro příjemce podpory i na výrobce, kteří nejsou příjemci 
podpory. 
Důvody samostatného vyčlenění z OP pro elektroenergetiku jsou uvedeny mj. 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace – RIA v bodě 2.3. Současně 
uvádíme, že rozsah obchodních podmínek pro výrobce bude zásadním způsobem 
zredukován, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení transakčních nákladů. 
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2. PŘIPOMÍNKY DOPORUČUJÍCÍ 

Připomínkové 
místo 

 
Připomínka Vypořádání 

MD  

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 4 písm. d) - § 2 písm. d) 

Návrh vyhlášky používá termín „elektromobil“ termín (viz 
„dobíjecí stanice pro elektromobily“). Ministerstvo dopravy si 
je vědomo toho, že současná legislativa v jeho gesci (např. 
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, či vyhláška č. 341/2002 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) 
tento termín používá. Nicméně evropská směrnice 2014/94/EU 
používá termín „elektrické vozidlo“ (s touto definicí: 
„motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno 
neperiferní elektrické zařízení jakožto měnič energie s 
elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je 
možno dobíjet externě“). Tento termín se jeví z lingvistického 
pohledu vhodnější, neboť „elektromobil“ nadále představuje 
určitý typ silničního vozidla. Kromě toho výše uvedená 
definice ze směrnice 2014/94/EU zahrnuje i tzv. plug-in 
hybridní vozidla, zatímco termín „elektromobil“ je spojen 
spíše s čistě bateriovými elektrickými vozidly.  Připomínáme 
rovněž, že angličtina pro tento případ v současnosti často 
používá termín „e-vehicle“. Termín „elektromobil“ se do naší 
legislativy dostal podle našeho názoru v určité  historické 
době, kdy se oproti vozidlům na konvenční pohon jednalo o 
technologický unikát. Dnes už tomu tak není. V ASPI lze 
přitom najít poměrně čerstvé „Cenové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu  č. 8/2016 z 25.11 2016“, 
kde se termín „dobíjecí stanice pro elektrická vozidla“ 
používá. MD proto doporučuje používat v návrhu novelizace 
vyhlášky č. 401/2010 spíše tento termín s tím, že průběžně, jak 
bude docházet k novelizaci současné legislativy, je třeba 
usilovat o postupné sladění dané terminologie. 

 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo 

 
Připomínka Vypořádání 

MD K odůvodnění návrhu  

Doporučujeme rozšířit obecnou popřípadě i zvláštní část 
odůvodnění k vyhlášce. Návrh, aby v rámci obsahových 
náležitostí Pravidel provozování distribuční soustavy byla 
nově upravena, i problematika připojení dobíjecích stanic  pro 
elektromobily je jistě žádoucí. Důvody pro novelizaci 
vyhlášky 401/2010 Sb. jsou však formulovány obecně. 
V případě sledované problematiky není navrhovaná změna 
výsledkem „rozsáhlé legislativní činnosti v této oblasti na 
straně Evropské unie“, jak se konstatuje v úvodu kapitoly II 
obecné čísti odůvodnění. Důvodem je spíše potřeba reagovat 
na technologický vývoj a nové trendy v oblasti silniční 
dopravy spojené se zaváděním vozidel na elektrický pohon. 
Tento fakt doporučujeme do odůvodnění k vyhlášce doplnit. 

Akceptováno. 
 

MF Obecná připomínka: 

V úvodní větě doporučujeme vypustit slova „a zákona č. 
211/2011 Sb.“, neboť tímto zákonem nebyl novelizován § 98a 
odst. 2 písm. b). 

Neakceptováno-vysvětleno. 
Čl. I bod 6 zákona č. 211/2011 Sb. novelizoval mj. i § 98a 
odst. 2 písm. b) – ve zmocňovacím ustanovení bylo zrušeno 
slovo „podzemního“. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 1 

K bodu 1: Doporučujeme vložit slovo „v“ před slova „§ 3 
písm. m)“ pro lepší srozumitelnost. 

Neakceptováno-vysvětleno. 
Domníváme se, že legislativní úzus je takový, že v případě 
výčtu odděleného čárkami se předložka uvádí pouze na 
začátku výčtu. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 6 

K bodu 6: Slova „přímo připojené k přenosové soustavě“ je 
nutno předsunout za slova „provozovatel distribuční 
soustavy“.  Pravidla jsou pouze pro jednu soustavu nikoliv pro 
kombinaci obou, jak by z návrhu vyplývalo, § 25 odst. 12 se 
nevztahuje také přímo k užití pravidel, resp. je neupravuje. 

Neakceptováno-vysvětleno. 
Akceptací připomínky by došlo k nežádoucímu 
významovému posunu věty.  
Ust. § 25 odst. 12 energetického zákona upravuje možnost, 
aby tzv. lokální distribuční soustavy (tedy soustavy, které 
nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě) používaly 
Pravidla provozování regionální distribuční soustavy (tedy 
„nadřazené“ soustavy, ke které jsou připojeni – ta je 
připojena k přenosové soustavě). Pravidla provozování 
regionální distribuční soustavy tedy při aplikaci § 25 odst. 12 
energetického zákona používají nejen provozovatel regionální 
soustavy, ale i provozovatelé lokálních soustav připojených 
k této regionální soustavě, kteří nemají schválena svá vlastní 
Pravidla provozování distribuční soustavy. 
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Připomínkové 
místo 

 
Připomínka Vypořádání 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 6 

K bodu 6: Doporučujeme vypustit slova „§ 25 odst. 12“ a 
ponechat pouze odkaz na poznámku pod čarou č. 1a) (viz 
obdobné řešení v  bodě 17). Text poznámky pod čarou oddělit 
„čarou“, dtto v bodě 8., 17. a 25. 

Akceptováno částečně. 
Odkaz na § 25 odst. 12 bude ponechán pouze v poznámce 
pod čarou, ta však nebude oddělena „čarou“. Domníváme se, 
že navržené znění je v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 7 

K bodu 7: Odstranit čárku za písmenem „i)“ a nahradit ji 
spojkou „a“.  

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 8 

K bodu 8: V novém písm. c) bodu 2 vazba slov „dynamický 
přístup….“ nenavazuje na uvozující text tohoto písmene. Buď 
má být použit šestý pád, nebo doplnit nějaké slovo uvozující 
informaci o přístupovém bodu. 

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 9 

K bodu 9: Nová úprava se týká stávajícího písmene c) které 
obsahuje členění do 4 bodů a navrhovaný text nemá vazbu k 
těmto bodům. V předloženém platném znění je text vložen v 
bodu 1. Tomu však neodpovídá text novelizačního bodu. 

Akceptováno. 
 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

K bodu 13: Odstranit čárku za písmenem „g)“ a nahradit ji 
spojkou „a“.  

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 18 

K bodu 18: Slovo „stanovení“ je nutno nahradit slovem 
„určení“.  Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu 
nemůže být regulačním rozhodnutím o stanovení ceny. 

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 21 

K bodu 21: Odstranit paragrafovou značku před číslovkou „7“.  

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 26 

K bodu 26: Zkratku „písm. i)“ vyjádřit slovy „písmene i)“. 

Akceptováno. 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 27 

K bodu 27: V úvodním textu § 6a i v úvodním textu § 6b 
doporučujeme vypustit dvojtečku za slovem „jsou“.  

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo 

 
Připomínka Vypořádání 

MF Připomínka k novelizačnímu bodu 27 

K bodu 27. - § 6a písm. c) bodu 3: není jasné, o jakou podporu 
se jedná, neboť paragraf se týká obchodních pobídek operátora 
trhu pro výrobce. 

Akceptováno. 
Jedná se o podporu podle zákona o podporovaných zdrojích 
energie, doplněn odkaz na zákon č. 165/2012 Sb. 

MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 4 

- upozorňujeme, že navržené znění písmen c) a d) neodpovídá 
vyznačeným změnám v části materiálu „platné znění vyhlášky 
s vyznačenými změnami“. Doporučujeme upravit „platné 
znění vyhlášky s vyznačenými změnami“ podle znění tohoto 
novelizačního bodu.  

Akceptováno. 

MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 6 

– doporučujeme provést poznámku pod čarou č. 1a), včetně 
odkazu na tuto poznámku, v souladu s čl. 47 odst. 3 LPV 
(„čísla označující poznámku pod čarou se uvádějí v souvislém 
pořadí; je-li nutno do novelizovaného právního předpisu 
zapracovat novou poznámku pod čarou, označí se tato 
poznámka pod čarou, včetně odkazu na ni, číslem, které 
bezprostředně navazuje na číslo, které je u dosavadních 
poznámek pod čarou nejvyšší“), tedy uvést tuto poznámku pod 
čarou jako poznámku pod čarou č. 3. Vzhledem k této 
připomínce doporučujeme přečíslovat nové vkládané 
poznámky pod čarou v novelizačních bodech 8, 17, 25 a 27, a 
to včetně odkazů na ně. 

Akceptováno. 

MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 10 

– doporučujeme znění písmene f) uvést v tomto znění: 

„f) stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu 
k přepravě,“. 

Akceptováno. 
 

MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 15 

- doporučujeme znění písmene d) uvést v tomto znění: 

„d) stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu 
k distribuci,“. 

 Akceptováno. 
 

MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 20 

– doporučujeme slova „vtláčení/těžbě“ nahradit slovy 
„vtláčení nebo těžbě“. 

Akceptováno. 
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MPO  Připomínka k novelizačnímu bodu 27 

– doporučujeme návětí tohoto bodu uvést v souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. a) LPV a v kontextu s připomínkou 
k poznámkám pod čarou uvedenou výše, takto: 

„27. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisů a 
poznámky pod čarou č. 7 znějí:“. 

Akceptováno. 

MV 

 

Obecná připomínka 

Ke zveřejňování na internetu: 

Dáváme na zvážení vhodnost ve vyhlášce používané 
konstrukce, podle níž se je jednou z náležitostí některých 
dokumentů údaj o „internetové adrese, prostřednictvím které“ 
je plněna povinnost uveřejňovat určité informace. Vhodnější a 
terminologicky přednější by bylo hovořit o „adrese 
internetových stránek, na nichž“ se uveřejňování provádí. 
V této souvislosti připomínáme, že obrat „zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamená kdekoli na 
internetu. 

Neakceptováno-vysvětleno. 
 
Pojem „internetová adresa“ se v navrhované vyhlášce 
používá z toho důvodu, že je používán napříč celou 
vyhláškou č. 401/2010 Sb., vč. nenovelizovaných ustanovení. 
Souhlasíme, že pojem „adresa internetových stránek“ by 
zřejmě byla terminologicky přesnější, ale vzhledem k tomu, 
že se jedná o novelu a že pojem „internetová stránka“ se 
vyskytuje i v jiných právních předpisech (např. zákon č. 
134/2016), nepovažujeme za nutné tento pojem nahrazovat. 
V budoucnu však jistě zvážíme jeho použití při přípravě nové 
vyhlášky. 

MV 

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 1 – k nadpisu vyhlášky: 

Připomínáme, že podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády se nadpisy právních předpisů zpravidla nenovelizují a 
v tomto případě k takovému postupu ani neshledáváme důvod. 

Neakceptováno-vysvětleno. 
Jsme si vědomi toho, že nadpisy se zpravidla nenovelizují, 
nicméně v tomto případě došlo k terminologické změně 
v energetickém zákoně (zákon č. 458/2000 Sb.) zákonem č. 
211/2011 Sb., kdy pojem „podzemní zásobník plynu“ byl 
nahrazen pojmem „zásobník plynu“, jímž může být jak 
podzemní, tak i nadzemní plynové zařízení. Zákon č. 
211/2011 Sb. tento pojem upravil nejen v nadpisech, ale i ve 
zmocňovacím ustanovení k této vyhlášce. Považujeme proto 
za vhodné v tomto případě název vyhlášky uvést do souladu 
s energetickým zákonem. 

MV 

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 8 – k § 3 písm. c) a d): 

V úvodních větách obou ustanovení doporučujeme na konec 
doplnit slova „, kterými jsou“, shodně jako je tomu i v písm. b) 
a e). 

Akceptováno. 
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MV 

 

Připomínka k novelizačnímu bodu 27 a 28 – k § 6a, § 6b a 
§ 7: 

Doporučujeme sjednotit nadpisy ustanovení s nadpisem § 6 a 
v nadpisech uvedených ustanovení na začátek vložit slovo 
„Obsahové“. 

Akceptováno částečně. 

Nadpisy v § 6a a 6b byly upraveny, nadpis § 7 se 
nenovelizuje a navrhovanou změnu nepovažujeme za natolik 
zásadní, aby odůvodnila změnu názvu ustanovení (viz čl. 55 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády - nadpisy právních 
předpisů se zpravidla nenovelizují). 

MŽP Obecná připomínka 

Doporučujeme vkládat všechny části materiálu do systému 
eKLEP v otevřeném formátu, který umožňuje do dokumentu 
zasahovat prostřednictvím revizí, poznámek a komentářů, 
neboť to připomínkovým místům významně usnadňuje práci 
s materiálem. Naopak uzamčený formát PDF není k tomuto 
účelu způsobilý.  

Viz např. příručka „Jak správně a kvalitně zpracovat materiál 
pro jednání vlády“ k systému ODOK: 

„Jednotlivé části materiálu včetně průvodních dopisů a 
připomínek se do elektronické knihovny eKLEP vkládají v 
editovatelné podobě (*.doc, *.rtf, *.xls, *.txt), aby s dokumenty 
bylo možné dále pracovat. Dokumenty v needitovatelném 
formátu PDF nebo PDF/A (*.pdf) nejsou k dalšímu zpracování 
vhodné.“ 

Akceptováno. 

ÚVČR – 
KOM 

Připomínka k novelizačnímu bodu 8 (§ 3 písm. c) bod 5): 

Doporučujeme dodržovat legislativně technický úzus a na 
nařízení v textu odkazovat jako na přímo použitelný předpis, 
ideálně s doplněním oblasti jeho působnosti, tj. např. „přímo 
použitelný předpis upravující mechanismy přidělování 
kapacity v plynárenských přepravních soustavách“. 

Akceptováno. 
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