
Část materiálu: V.   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 19/2010Sb., a vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu 
zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.   
 
Čj.: MPO 16092/15/32200/01000  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne  
15. května 2015 s termínem dodání stanovisek do 5. června 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MD 
  
Bez připomínek 

 
 
 

MF 

Připomínka obecná  
Obecně nedoporučujeme spojování novel dvou vyhlášek do jednoho právního předpisu, 
a to z důvodu přehlednosti právního řádu. 
 

Vysvětleno. 
Jelikož byla z vyhlášky č. 19/2010 Sb. 
pouze vypuštěna část textu §2, odst. 2, 
písm. a), bodu 5 a příloha č. 16 o BSD, 
která bude nově součástí novely vyhlášky 
č. 344/2012 Sb., jeví se v tomto 
výjimečném případě spojení dvou novel 
vyhlášek do jednoho předpisu jako řešení 
odůvodněné. 

Připomínka doporučující  
V nadpisu názvu vyhlášky doporučujeme nahradit slova „o způsobu“ slovy „o způsobech“ 
v souladu se zněním vyhlášky ve Sbírce zákonů. 
 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
V úvodní větě doporučujeme odstranit zkratku „písm.“ před slovy „e) zákona č. 458/2000 
Sb.,“ a vypustit legislativní zkratku „ministerstvo“, která je nadbytečná. 
 

Akceptováno. 
Odstraněno dle doporučení. 
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Připomínka doporučující  
K Čl. I: V nadpisu doporučujeme nahradit slova „o způsobu“ slovy „o způsobech“. Stejná 
připomínka se týká i úvodní věty. 
K Čl. II, bod 8: V odstavci 5 větě poslední doporučujeme vyjádřit slova „odstavce“ 
a „písmeno“ zkratkami „odst.“ a  „písm.“. 

Upraveno dle MV v souladu s čl. 45, odst. 
1 LPV. 
 

Připomínka doporučující  
K bodu 9: V odstavci 2 větě první doporučujeme vyjádřit slovo „odstavce“ zkratkou odst.“. 
 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
K bodu10: Slovo „písmeni“ doporučujeme vyjádřit zkratkou „písm.“. 
 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
K bodu 11: V písmenu c) doporučujeme vyjádřit slova „odstavec“ a „písmeno“ zkratkami 
„odst.“ a „písm.“. 
 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
K bodu 17: V písmenu d) doporučujeme vložit písmeno „u“ ve slově „standard“, 
tj. „bezpečnostního standardu“. 
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 

MK Bez připomínek  

MO Bez připomínek  

MPSV Bez připomínek   

MMR Bez připomínek  

MS Bez připomínek  

MŠMT Bez připomínek  

MV 

Připomínka obecná  
K čl. I bodu 2 - příloha č. 16 vyhlášky o způsobu tvorby bilancí a rozsahu 
předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 
 Upozorňujeme, že novelizační bod není promítnut do platného znění 
s vyznačenými změnami. 
 

Vysvětleno. 
Příloha č. 16 vyhlášky č.19/2010 Sb. je v 
platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn vyškrtnuta. 

Připomínka doporučující  
K čl. II bodu 8 - § 3 odst. 5 vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu 
zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 
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Doporučujeme důsledně dodržovat čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, který pro 
odkaz na jiný odstavec v rámci téhož ustanovení vyžaduje tvar „odstavce 2 písmena b)“ 
a v rámci odkazu na jiné ustanovení v rámci téhož předpisu tvar „§ 3 odst. 2 písm. b)“. 
Doporučujeme proto tento zavedený legislativně technický způsob odkazování důsledně 
dodržovat. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k čl. II bodu 9 - § 4 odst. 1, čl. II bodu 11 - § 8 odst. 
2. 
 

Připomínka doporučující  
K čl. II bodu 17 - § 11 odst. 4 písm. d) vyhlášky o stavu nouze v plynárenství 
a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 
Doporučujeme odstranit překlep ve slově „standardu“. 
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
K čl. II bodu 20 - § 11 odst. 6 vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o způsobu 
zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 
Slova „způsobem umožňujícím vzdálený přístup“ doporučujeme nahradit slovy 
„na svých internetových stránkách“, neboť tím dojde k přesnému vymezení místa 
uveřejnění na internetu (slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají 
kdekoliv na internetu bez bližšího určení). 
 

Akceptováno. 
Nahrazeno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
K čl. II bodu 23 - příloha č. 3 in fine vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a o 
způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 
Upozorňujeme, že poslední věta této přílohy je v novelizačním bodě označena 
jako samostatná věta, avšak v platném znění s vyznačenými změnami jako odstavec. 
Doporučujeme proto tento nesoulad odstranit. 
 

Akceptováno. 
Upraveno do návrhu vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 344/2012 Sb. dle 
doporučení. Nesoulad odstraněn. 

MZV Bez připomínek  

MZ Bez připomínek  

MZE Bez připomínek  

MŽP 

Připomínka doporučující  
Čl. I, bod 1: 
V části ust. § 2 odst. 2 písm. a), která se zrušuje, není zahrnut středník, který se v 
současné době nachází před slovem „údaje“. Dále ve zrušované části tohoto ustanovení 
není zahrnuta ani tečka za slovem „nulový“, ačkoliv se domníváme, že by také měly být 

Vysvětleno. 
Legislativně technické úpravy byly 
provedeny. 
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zrušeny; zároveň doporučujeme za slova „č. 15 k této vyhlášce“ doplnit čárku. 
 

Připomínka doporučující  
Čl. II, bod 6: 
V prvním řádku dotčeného ustanovení navrhujeme posunutí slova „se“ před slovo 
„přerušuje“ z důvodu správného slovosledu. 
 

Vysvětleno. 
V kontextu s návětím odst. 2 se jeví slovo 
„se“ ve správném slovosledu. 

Připomínka doporučující  
Čl. II., bod 8: 
Vzhledem k tomu, že dochází k doplnění zcela nového odstavce za dosavadní 4 odstavce 
obsažené v ust. § 3, tak doporučujeme provést tuto novelizaci ve znění „V § 3 se za 
odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní : …“  
Šlo by o stejný způsob, jaký předkladatel používá hned v bodě 9. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o nové znění původního odst. 5. 
Bude upraveno platné znění. 

Připomínka doporučující  
Čl. II., bod 14: 
V části ust. § 11 odst. 4, která se zrušuje, není za slovy „odstavce 3“ tečka, přestože v 
navrženém novelizačním bodu ji navrhovatel uvádí. Doporučujeme odstranit. 
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 

Připomínka doporučující  
Čl. II., bod 19: 
V části ust. § 11 odst. 4 písm. f), která se doplňuje, není vhodné na začátku doplňovaného 
textu uvádět čárku, neboť čárka je na konci současného znění a tím pádem by tam byly 
za sebou čárky dvě. Naopak doporučujeme na konec doplňovaného textu uvést tečku. 
 

Upraveno jinak. 
Upraveno v souladu s čl. 58, odst. 8, písm. 
e) LPV. Bude upraveno platné znění. 

Připomínka doporučující  
Část III. – odůvodnění, str. 2 
V části odůvodnění, která popisuje přílohy, které jsou upravené novelou, doporučujeme 
zahrnout i přílohu č. 4, neboť ta je upravena v Čl. II, bod 23. 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 

ČNB Bez připomínek  

KML Bez připomínek   

KOM 

Připomínka zásadní 

Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

Vysvětleno. 
V odůvodnění je pouze uvedeno, že 
navrhovaná právní úprava není 
v rozporu  principy stanovenými přímo 
účinným Nařízením Evropského 
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zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Odůvodnění návrhu: 

V části C obecné části odůvodnění předkladatel konstatuje, že předmětná problematika 
je upravena na úrovni práva EU nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
994/2010, z čehož však není jasné, zda mají některá ustanovení návrhu vůči 
předmětnému nařízení implementační charakter. Je tedy nezbytné doplnit příslušnou 
část odůvodnění o konkrétnější zhodnocení vztahu návrhu a příslušného předpisu práva 
EU. 

parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010. 
Vlastní adaptace tohoto Nařízení na 
národní legislativu byla již provedena 
v rámci zákona č.211/2011 Sb., kterým byl 
novelizován zákon č.458/2000 Sb. a 
v rámci tvorby vyhlášky č. 344/2012 Sb., 
není tedy obsahem předkládaného 
předpisu.  
Z důvodů větší jasnosti v tomto smyslu 
bude upravena i příslušná část obecné 
části odůvodnění. 

VÚV Bez připomínek  

RVV Bez připomínek  

HKČR 

Připomínka zásadní  

Hospodářská komora České republiky požaduje z níže uvedených důvodů stažení 
předloženého materiálu z mezirezortního připomínkového řízení. 

Jsme plně přesvědčeni, že s ohledem na zásadní názorové rozdíly na předložený 
materiál ze stran jednotlivých účastníků trhu s plynem a význam tohoto předpisu pro 
zajištění bezpečnosti dodávek pro konečné odběratele v ČR, je nutné materiál diskutovat 
se všemi zainteresovanými stranami a poté ho znovu předložit do mezirezortního 
připomínkového řízení. Domníváme se, že materiál není plně v souladu s novelou 
energetického zákona, která je aktuálně před publikací ve Sbírce zákonů, která mimo jiné 
novelizuje i ustanovení § 73a energetického zákona (ustanovení zákona, které se 
vztahuje k zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu) a to s účinností až od 1. 
ledna 2016. 

Tento postup navrhujeme s plným vědomím toho, že není ohrožen žádný zásadní termín 
pro přijetí a účinnost této vyhlášky a taktéž fungování trhu s plynem, naopak považujeme 
za vhodnější využít plně čas, který je ještě k dispozici pro vedení koncepční diskuze 
všech zainteresovaných stran a nalezení kompromisu, do začátku nového vtláčecího 
období v roce 2016. 

Hospodářská komora České republiky deklaruje svoji ochotu být nápomocna při jednání 
o podobě daného předpisu a nabízí tímto předkladateli svoji součinnost. 

 

Akceptováno s úpravou. 
V rámci státních orgánů bylo k předložené 
novele vysloveno pouze několik 
připomínek převážně doporučujícího a 
technického charakteru, které byly 
následně bez rozporu vypořádány. Není 
proto z pohledu státních orgánů důvod ke 
stahování novely z legislativního procesu. 
Navíc, jak je uvedeno v jejím odůvodnění, 
novela upravuje na základě v loňském 
roce provedené simulace stavu nouze v 
plynárenství, některé postupy v případě 
vyhlášení tohoto krizového stavu a tudíž 
ve svém důsledku zvyšuje energetickou 
bezpečnost ČR v sektoru plynárenství, 
tedy mimo jiné i energetickou bezpečnost 
firem sdružených v Hospodářské komoře. 
Jedinou oblastí o níž je nám známo, že na 
ní nepanovala a nepanuje mezi 
podnikatelskými subjekty v daném odvětví 
úplná shoda, je navýšení podílu zásobníků 
na bezpečnostním standardu dodávek 
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plynu a praktické možnosti využitelnosti 
jednotlivých instrumentů pro zajištění 
bezpečnostního standardu dodávky plynu. 
Mimo jiné i s uvedeným vědomím byl 
akceptován návrh na časový posun tohoto 
navýšení na 1. dubna 2016, což v reálu 
znamená, že bude fungovat až od topné 
sezony 2016/17. 
MPO akceptuje nabídku Hospodářské 
komory České republiky na další diskusi 
uvedené problematiky s tím, že od září 
2015 bude na základě iniciativy MPO 
uvedená problematika pravidelně 
diskutována v rámci pracovní skupiny za 
účasti MPO, ERÚ, OTE, ČPS, HK ČR a 
SP ČR s cílem nalezení vhodného řešení 
pro budoucí novelizaci energetické 
legislativy. Výstup z navržené analýzy 
MPO zpracuje do konce roku 2015, a to 
včetně návrhu legislativních úprav, budou-
li s ohledem na výstupy analýzy potřebné, 
které následně bezodkladně promítne do 
návrhů úprav relevantních právních 
předpisů. 
 

SSHR Bez připomínek  

HMP Bez připomínek  

KÚJIČK Bez připomínek  

KÚJIMK Bez připomínek  

KÚKK Bez připomínek   

KÚKV Bez připomínek  

KÚKHK Bez připomínek  

KÚLK Bez připomínek   

KÚMSK Bez připomínek  
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KÚOK Bez připomínek  

KÚPK Bez připomínek   

KÚPLK Bez připomínek  

KÚSTK Bez připomínek  

KÚÚK Bez připomínek  

KÚZK Bez připomínek  

SPDČR 
 

Připomínka zásadní 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje z níže uvedených důvodů stažení předloženého 
materiálu z mezirezortního připomínkového řízení. 

Jsme plně přesvědčeni, že s ohledem na zásadní názorové rozdíly na předložený 
materiál ze stran jednotlivých účastníků trhu s plynem a význam tohoto předpisu pro 
zajištění bezpečnosti dodávek pro konečné odběratele v ČR, je nutné materiál diskutovat 
se všemi zainteresovanými stranami a poté ho znovu předložit do mezirezortního 
připomínkového řízení. 

Toto navrhujeme s plným vědomím toho, že není ohrožen žádný zásadní termín pro 
přijetí a účinnost této vyhlášky a taktéž fungování trhu s plynem, naopak považujeme za 
vhodnější využít plně čas, který je ještě k dispozici pro vedení koncepční diskuse všech 
zainteresovaných stran a nalezení kompromisu, do začátku nového vtláčecího období 
v roce 2016. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR deklaruje svoji ochotu být nápomocen při jednání  
o podobě daného předpisu a nabízí tímto předkladateli svoji součinnost. 

 

  Akceptováno s úpravou 

- V rámci státních orgánů bylo k předložené 
novele vysloveno pouze několik 
připomínek převážně doporučujícího  a 
technického charakteru, které byly 
následně bez rozporu vypořádány. Není 
proto z pohledu státních orgánů důvod ke 
stahování novely z legislativního procesu. 
Navíc, jak je uvedeno v jejím odůvodnění, 
novela upravuje na základě v loňském 
roce provedené simulace stavu nouze v 
plynárenství, některé postupy v případě 
vyhlášení tohoto krizového stavu a tudíž 
ve svém důsledku zvyšuje energetickou 
bezpečnost ČR v sektoru plynárenství 
tedy mimo jiné i energetickou bezpečnost 
firem sdružených v SP ČR. 

-     Jedinou oblastí o níž je nám známo, že 
na ní nepanovala a nepanuje mezi 
podnikatelskými subjekty v daném 
odvětví úplná shoda je navýšení podílu 
zásobníků na bezpečnostním standardu 
dodávek plynu a praktické možnosti 
využitelnosti jednotlivých instrumentů pro 
zajištění bezpečnostního standardu 
dodávky plynu. Mimo jiné i s uvedeným 
vědomím byl akceptován návrh na 
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časový posun  tohoto navýšení na  
1. dubna 2016, což v reálu znamená, že 
bude fungovat až od topné sezony 
2016/17.                   

MPO akceptuje nabídku SP ČR  na další 
diskusi uvedené problematiky s tím, že od 
září 2015 bude na základě iniciativy 
MPO  uvedená problematika pravidelně 
diskutována v rámci pracovní skupiny za 
účasti MPO, ERÚ, OTE, ČPS, HK a SP 
ČR s cílem nalezení vhodného řešení pro 
budoucí novelizaci energetické 
legislativy. Výstup z navržené analýzy 
MPO zpracuje do konce roku 2015, a to 
včetně návrhu legislativních úprav, 
budou-li s ohledem na výstupy analýzy 
potřebné, které následně bezodkladně 
promítne do návrhů úprav relevantních 
právních předpisů. 

 

ERÚ 
 

Připomínka zásadní  

Navrhujeme upravit § 11 odst. 4 následujícím způsobem:  

„Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady 
podle § 11 odst. 4 o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na 
nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje 
o rozsahu bezpečnostního standardu stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho 
zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 
k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce operátorovi trhu a 
Energetickému regulačnímu úřadu.  Zajištění bezpečnostního standardu prokazuje“ 
 
Odůvodnění: 
 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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 Předkladatel sice v odůvodnění k vyhlášce uvádí, že se jedná o technickou úpravu 
vyhlášky, která vychází ze závěrů kontrol provedených Energetickým regulačním 
úřadem, nicméně nejzásadnější připomínka vzešlá ze závěrů kontrol v návrhu uvedena 
není. Z uvedeného důvodu navrhujeme § 11, odst. 4 upravit tak, aby měli obchodníci 
s plynem povinnost předložit Energetickému regulačnímu úřadu písemné doklady podle 
§ 11 do 31. srpna daného roku. Tyto podklady prokáží připravenost obchodníků zajistit 
bezpečnostní standard jeden měsíc před začátkem topné sezóny, čili bude možné ještě 
v průběhu měsíce září s jednotlivými obchodníky dořešit případné nejasnosti. Obdobný 
princip je uveden nově i v § 11 odst. 7, proto jsme toho názoru, že je vhodné sjednotit 
vykazování pro všechny obchodníky a ne pouze pro vybrané účastníky trhu. 
 

 

Připomínka zásadní  

Navrhujeme zachovat velikost koeficientů M na současné úrovni (příloha č. 3 

vyhlášky). 

Odůvodnění:  
 
Do návrhu vyhlášky byly nově vloženy koeficienty M, které v současné době zveřejňuje 
Operátor trhu, nicméně oproti současným hodnotám došlo k jejich snížení u vybraných 
měsíců (kromě ledna a února) o jedno desetinné místo. Vzhledem k tomu, že koeficient 
M vstupuje do výpočtu rozsahu bezpečnostního standardu dodávek, ovlivňuje tak přímo 
(v součinu s dalšími koeficienty a hodnotou spotřeb) výsledný rozsah bezpečnostního 
standardu. Uvedená změna tak povede k celkovému snížení požadovaného 
bezpečnostního standardu. Při podrobné analýze současných a historických spotřeb 
zemního plynu nerozumíme důvodu, který by ke snížení koeficientů M vedl. 
Z vyhodnocení topné sezóny 2014/2015 je naopak zřejmé, že v některých měsících by 
bezpečnostní standard v porovnání s vybranými historickými hodnotami nebyl 
v požadované výši a nestačil by na pokrytí dodávek plynu chráněným zákazníkům. Jsme 
toho názoru, že dvě po sobě mimořádně teplotně nadprůměrné zimní období nejsou 
důvodem ke změně a požadujeme do přílohy č. 3 uvést hodnoty koeficientu M, které jsou 
zveřejněné pro topnou sezónu 2014/2015.  
 

 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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Připomínka doporučující  
Doporučujeme upravit § 2, odst. 5 v kontextu rozdělení skupiny D na podskupiny 

D1 a D2.  

Odůvodnění:  
 
V současné vyhlášce je v uvedeném paragrafu uvedeno, že chráněnými zákazníky jsou 
zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F. V návrhu vyhlášky došlo 
k rozdělení skupiny D na dvě podskupiny D1 a D2, nicméně definice chráněných 
zákazníků nebyla náležitě upravena. Z uvedeného důvodu doporučujeme upřesnit § 2, 
odst. 5 v tom smyslu, aby bylo zřejmé, že v kategorii D jsou obsaženy obě podskupiny 
D1 i D2. Situaci lze vyřešit např. následující úpravou: „chráněnými zákazníky jsou 
zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D1, D2 a F.“ nebo jiným vhodným 
způsobem, aby se předešlo nejasnostem.  Uvedená změna tak povede k celkovému 
snížení požadovaného bezpečnostního standardu. 

 

 
 
Vysvětleno. 
Zákazníci jsou i nadále zařazeni do 
skupiny D. Rozdělení na D1 a D2 nemění 
nic na regulaci odběru plynu. Jde pouze o 
usnadnění výpočtu bezpečnostního 
standardu. 

Připomínka doporučující  
V § 11, odst. 4 je chybný odkaz na přílohu. 

Odůvodnění:  
 
V § 11, odst. 4 je odkaz na přílohu č. 5, správně má být na přílohu č. 6, neboť se jedná o 
formulář, prostřednictvím kterého se vykazuje bezpečnostní standard dodávek.  
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
 

Připomínka doporučující  
Navrhujeme upravit § 11 odst. 3 následujícím způsobem: 

„V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 
1 písm. a) a písm. b) zajišťuje minimálně z 30 % procent uskladněním plynu 
v zásobnících plynu na území Evropské unie.“ 
 
 
Odůvodnění:  
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YEBSG60)



Stránka 11 (celkem 16) 

návrh upravit termín povinnosti zajistit BSD uskladněním plynu v zásobnících pramení 
z toho, že 30. září i 1. dubna se bezpečnostní standard dle platných koeficientů 
nezajišťuje. Pro řadu obchodníků by mohl být problém zajistit uskladnění pro dva dny (30. 
září a 1. dubna), které jsou „mimo“ topnou sezónu. Současně doporučujeme zpřesnit, pro 
jaké rozsahy bezpečnostního standardu se tato povinnost vztahuje. Navíc by mělo dojít 
ke sjednocení s EZ, kde je uvedeno, že údaje o rozsahu BSD a o způsobu jeho zajištění 
se předkládají „vždy k prvému dni každého měsíce“. 
 

 
Připomínka doporučující  
V § 11, odst. 6 smazat poslední větu, která zní „Pokud obchodník s plynem 

realizuje největší část svých dodávek prostřednictvím virtuálního prodejního 

bodu, prokazuje tento bezpečnostní standard podle odstavce 4.“  

Odůvodnění:  
 
Poslední věta v § 11, odst. 6, která se zabývá obchodováním na virtuálním prodejním 
bodě, odkazuje na odst. 4, což samo o sobě nic neřeší, protože všechny způsoby 
zajištění bezpečnostního standardu dodávek se musejí prokazovat podle § 11, odst. 4. 
Navíc původní znění věty nekoresponduje s novým pohledem na pravidlo N-1, kdy 
obchodník s plynem určoval svou největší plynárenskou infrastrukturu, nově ji určuje 
provozovatel přepravní soustavy. Z výše uvedených důvodů doporučujeme celou větu 
smazat.   
 

 
Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
 

Připomínka doporučující  
Navrhujeme upravit § 11 odst. 7 písm. b) následujícím způsobem:  

„b) spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní 
standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním 
údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro 
případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8).“ 
 
Odůvodnění:  
 
Uvedený návrh zpřesňuje situaci, kdy je obchodník s plynem zajišťující bezpečnostní 
standard současně veden jako zákazník u provozovatele distribuční soustavy a 
v případě, že spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje splnění 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
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bezpečnostního standardu dodávek jiný účastník trhu s plynem, který přístup ke vstupním 
údajům tohoto odběrného místa má. Současný návrh podle našeho názoru problematiku 
neřeší. 
 

Připomínka doporučující  
V § 14 platného znění vyhlášky chybí upravená účinnost.  

Odůvodnění:   
 
V odůvodnění vyhlášky je uvedena správná účinnost novely vyhlášky (1. července 
2015), ale v návrhu vyhlášky v § 14 není toto datum upraveno. Doporučujeme sladit 
s bodovým zněním.   
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
 

 

Připomínka doporučující 

Koeficient M v příloze č. 4 vyhlášky. 

Odůvodnění:   
 
Příloha č. 4 vyhlášky obsahuje v textu odkaz na koeficient M. Zřejmě se jedná o překlep, 
neboť koeficient M byl z přílohy č. 4 odstraněn a je obsažen přímo v textu přílohy č. 3 
vyhlášky.  
 

 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
 

Připomínka doporučující 

Nepřesnost v příloze č. 6 vyhlášky.  

Odůvodnění:   
 
Formulář v příloze č. 6 obsahuje v nadpise první tabulky text, který odkazuje na 
„měsíční skutečnou dodávku, která  v samotné tabulce již není uvedena. Vzhledem 
k tomu, že údaje o měsíční skutečné dodávce se podle uvedeného výkazu nebude 
vykazovat, je nutné veškeré odkazy na měsíční skutečnou dodávku smazat.  
 

Akceptováno. 
Upraveno dle doporučení. 
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PŘÍLOHA: 

 
„Příloha č. 56 k vyhlášce č. 344/2012 Sb. 

        

Doklad o zajištění Bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) 

       

  
BSD zajištěn 
na období:      

            

Dodavatel (obchodník s plynem, který zajišťuje BSD pro jiného obchodníka s plynem) 
            

Název:     

            

Sídlo / Adresa:     

            

IČ:         

            

Licence na obchod 
s plynem:         

            

Odpovědný zástupce:       

           

            

Zákazník (obchodník s plynem, kterému je zajišťován BSD jiným obchodníkem s plynem) 
            

Název:     

            

Sídlo / Adresa:     

            

IČ:         

 
 
Akceptováno. 
Dle návrhu ERÚ. 
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Licence na obchod 
s plynem:         

            

Odpovědný zástupce:       

            

            
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodavatel zajišťuje BSD ve smyslu vyhlášky č. 344/2012 
Sb. § 11 odst. 4 písm. f) zákazníkovi, a že dodavatel disponuje kapacitami, aby požadovaný 
BSD mohl zákazníkovi v uvedeném období poskytnout. 

2. Dodavatel se zavazuje, že zákazníkovi zajistí BSD ve smyslu platné legislativy, především 
Energetického zákona a návazných prováděcích předpisů. 

3. BSD bude stanoven vždy pro období kalendářního měsíce ve výši vypočtené dle platné 
metodiky se zahrnutím všech chráněných zákazníků.  

            

  Za dodavatele   Za zákazníka   
            

Jméno, 
příjmení:   

Jméno, 
příjmení:     

            

Telefon:   Telefon:     

            

E-mail:   E-mail:     

            

Datum:   Datum:     

            

Podpis:           
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ÚOHS 

 

 

 

Připomínka je doporučující 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že se jedná „o technickou úpravu, 
která je prováděna především v důsledku závěrů z kontrol účastníků trhu 
s plynem…“ a z tohoto důvodu nebylo v souladu s plánem vyhlášek na rok 2015 
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). S tímto tvrzením však po 
prostudování předkládaného návrhu na změnu vyhlášek nelze souhlasit. 

Předkladatel ani v důvodové zprávě vůbec nezohlednil dopady navrhovaných 
opatření na podnikatelské prostředí, ani dostatečně nepopsal důvody, na základě 
kterých bylo přistoupeno právě k navrhovaným změnám a ne jiným. Nedostatečné 
je rovněž zdůvodnění v otázce toho, zda navrhovaná opatření nemohou mít 
negativní vliv na fungování hospodářské soutěže na trhu s plynem, což by bylo 
v rozporu s pravidly stanovenými nařízením č. 994/2014, nebo zda nadměrně a 
nepřiměřeně nezatěžují podnikatele.  

Především se jedná o ustanovení § 11 odst. 3 vyhlášky č. 334/2012 Sb. 
(navýšení skladovací povinnosti obchodníků z 20 % na 30 %), u něhož nelze 
s jistotou tvrdit, že naplňuje požadavky nařízení na netržní mechanismy zajištění 
Bezpečnostního standardu, které nesmějí vést, jak uvedeno výše, k 
nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže atd. 

Mám za to, že v případě navrhovaných změn není možné hodnocení dopadů 
opomenout a mělo by být ze strany předkladatele doplněno. Rovněž požaduji 
posoudit soulad evropským soutěžním právem.   

 
 
 
Vysvětleno. 
Vyhláška má výjimku z nutnosti provádět 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

V Praze dne 24. června 2015 

Vypracoval:  Ing. Pavel Kodada 
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                     Mgr. Milan Votava                                               Podpis:      …………………………………………………………………………… 
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