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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně 

Energetického regulačního úřadu, pod č. j. 11820-34/2014-ERÚ dne 25. 8. 2015, s termínem dodání stanovisek do15. 9. 2015. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce v rozdělení na zásadní připomínky a zásadní připomínky legislativně technického charakteru, a 

připomínky doporučující a legislativně technického charakteru. 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl povinným připomínkovým místům zaslán návrh vyhlášky, kterou se ruší vyhláška 

č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

Povinné   

Úřad vlády (KOM) Úřad vlády – odbor kompatibility Připomínky 

Úřad vlády (VUV) Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády ČR Zásadní připomínky, připomínky 

KML 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu 
Připomínky 

MD Ministerstvo dopravy Připomínky 

MF Ministerstvo financí Zásadní připomínky, připomínky 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Připomínka 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Zásadní připomínky, připomínky 

MSP Ministerstvo spravedlnosti Připomínky 

MV Ministerstvo vnitra Připomínky 

MZE Ministerstvo zemědělství Připomínky 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek 

MZP Ministerstvo životního prostředí Připomínky 

RVV Rada pro vědu, výzkum a inovace Bez připomínek 

   

Nepovinné   

HK ČR Hospodářská komora České republiky Zásadní připomínky 
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I. Zásadní připomínky: 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Resort 

Č. j. 
Připomínky Vypořádání 

ÚV ČR - VÚV 

VUV 

Čj. 13935/2015-OPR 

K § 8 odst. 4  

 

• navrhujeme ustanovení § 8 odst. 4 zrušit 

 

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení, minimálně v části věty první a zřejmě 

i věty poslední, je nepřesně převzatou úpravou z Nařízení 

Komise (EU) č. 984/2013, resp. je s touto úpravou v rozporu. 

Vyčlenění kapacit řeší Nařízení v čl. 8 tak, že dává přesný 

návod, jaké kapacity a pro jaký účel mají být provozovateli 

přepravních soustav vyčleněny. Podle Nařízení Komise (EU) 

č. 984/2013 platí, že „Přesný podíl kapacity, jež má být 

vyčleněna podle odstavců 6 a 8, podléhá v každém 

propojovacím bodě konzultaci se zúčastněnými stranami, 

dohodě mezi provozovateli přepravních soustav a schválení 

národních regulačních orgánů. Národní regulační orgány 

zejména zváží vyčlenění větších podílů kapacity s kratší 

dobou platnosti rezervace, aby zabránily uzavření 

navazujícího trhu s dodávkami.“. 

Z Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 tedy zcela zřejmě 

vyplývají minimální procentuální podíly kapacit, které musí 

provozovatelé soustav vyčlenit pro aukce ročních kapacit a 

aukce čtvrtletních kapacit (nikoli tedy denních či měsíčních), 

a národní regulátoři mají pravomoc „pouze“ k ex post 

schválení, popř. neschválení dohody o vyčlenění kapacit, 

nikoli k administrativnímu stanovení velikostí vyčleněných 

kapacit místo provozovatelů sousedních soustav. Navrhovaná 

Akceptováno. 
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úprava v podstatě vylučuje, aby provozovatel přepravní 

soustavy postupoval podle Nařízení Komise (EU) č. 

984/2013, a proto je taková úprava v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Komise. 

  

Ohledně poslední věty § 8 odst. 4 vyhlášky dále (vedle 

zjevného rozporu s Nařízením Komise (EU) č. 984/2013) 

upozorňujeme, že je nesrozumitelná, resp. není zřejmé, kdo je 

jejím adresátem či se má jenom jednat o odůvodnění postupu 

ERÚ při vyčleňování kapacit podle předchozích vět § 8 odst. 

4 vyhlášky. Navrhované ustanovení je i vnitřně rozporné, 

protože např. denní nebo měsíční kapacity nelze použít ke 

krytí bezpečnostního standardu dodávky podle vyhlášky č. 

344/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 216/2015 Sb.    

Navrhovaná úprava je tedy ve zjevném rozporu s čl. 8 

Nařízení Komise (EU) č. 984/2013. 

K § 8 odst. 5 věta poslední 

 

• navrhujeme ustanovení § 8 odst. 5 věta druhá zrušit 

 

Odůvodnění 

Navrhované ustanovení § 8 odst. 5 věta druhá je v rozporu s 

čl. 26 odst. 5 Nařízení Komise (EU) č. 984/2013. 

Akceptováno. 

K § 41 odst. 6 až 11 

 

• navrhujeme § 41 odst. 6 až 11 zrušit 

 

Odůvodnění 

Navrhujeme § 41 odst. 6 až 11 zrušit, neboť k navrhované 

podzákonné úpravě nemá ERÚ zákonné zmocnění. Jak podle 

zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti 

zákona č. 131/2015 Sb., tak podle zákona č. 458/2000 Sb., ve 

Neakceptováno. 

§ 41 byl na základě vzešlých připomínek 

přepracován. 
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znění účinném po nabytí tohoto zákona, je ERÚ v rámci 

Pravidel trhu s plynem zmocněn k podzákonné úpravě 

postupu a podmínek pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku (§ 98a odst. 2 písm. i) bod 3 zákona), popř. k úpravě 

termínů a postupů při volbě a změně dodavatele plynu (§ 98a 

odst. 2 písm. i) bod 8 zákona). Ani v případě odpovědnosti za 

odchylku, ani v případě úpravy změny dodavatele plynu, není 

tedy ERÚ zmocněn k tomu, aby na podzákonné úrovni 

určoval, kdo bude jako subjekt zúčtování přiřazen k 

odběrnému místu toho kterého zákazníka, ani který subjekt 

bude registrován jako vyhláškou určený dodavatel plynu bez 

jakéhokoliv vztahu se zákazníkem. ERÚ je zákonem č. 

458/2000 Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zmocněn k 

tomu, aby stanovil termíny a postupy, jak vztahy vzniklé mezi 

dodavatelem plynu a zákazníkem, jež předmětem je dodávka 

plynu, popř. vztahy mezi subjektem zúčtování a zákazníkem 

nebo jiným subjektem zúčtování, jehož předmětem je 

přenesení odpovědnosti za odchylku, promítnul do systému 

operátora trhu, ale není zmocněn k tomu, aby upravoval 

samotný vznik těchto vztahů. Vyhláška nemůže ex lege 

zakládat právní vztahy mezi dodavateli a zákazníky (nadto bez 

zákonného zmocnění) např. proto, že podle § 1723 

občanského zákoníku vznikají závazky ze smlouvy, z 

protiprávního jednání nebo z jiné právní skutečnosti, která je k 

tomu podle právního řádu způsobilá. S výjimkou dodávky 

plynu od dodavatele poslední instance podle § 12a 

energetického zákona však zákon č. 458/2000 Sb. žádnou 

takovou právní skutečnost, na základě které by měl vzniknout 

závazek mezi zákazníkem a dodavatelem plynu, neupravuje. 

Proto ani nemůže být taková právní skutečnost upravena na 

podzákonné úrovni, protože by se nejednalo o prováděcí 

právní úpravu. 
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Návrh dále vychází z nesprávného předpokladu, že je možné 

upravit účinky vzniku smlouvy o distribuci plynu mezi 

provozovatelem distribuční soustavy a novým dodavatelem 

sdružené služby zpětně do minulosti. ERÚ není zmocněn ke 

stanovení zpětných účinků smlouvy o zajištění služeb 

distribuční soustavy přede dnem jejího vzniku. 

K § 66 odst. 2 

 

• navrhujeme zrušit odstavec 2 

 

Odůvodnění 

Podle zmocnění uvedeného v § 98a odst. 2 písm. i) bod 14 

zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb., je 

ERÚ zmocněn k podzákonné úpravě postupu stanovení výše 

zálohových plateb. To je zřejmě obsaženo v § 66 odst. 2 

vyhlášky.  

ERÚ není zmocněn k uložení povinnosti obchodníkovi nebo 

výrobci oznamovat zákazníkovi výši zálohových plateb (není 

ani zřejmé, kdy by tak měl obchodník podle tohoto ustanovení 

učinit), ani k úpravě náležitostí obchodních podmínek 

obchodníka s plynem. 

Akceptováno. 

 

 

K § 71 

 

• navrhujeme zrušení § 71 

 

Odůvodnění 

ERÚ není podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., 

ve znění zákona č. 131/2015 Sb., ani podle jiného ustanovení 

tohoto zákona, k navrhované úpravě zmocněn. 

Navrhované ustanovení je navíc v rozporu s § 61 odst. 2 písm. 

m) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 131/2005 Sb., 

podle kterého sděluje obchodník datum ukončení dodávky 

Akceptováno. 
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plynu na žádost zákazníkovi. K podání takové žádosti tedy 

není oprávněn dodavatel, ale zákazník. Zákon č. 458/2000 Sb. 

v žádném ze svých ustanovení nepředpokládá, že by se podání 

takové žádosti o sdělení data ukončení dodávky elektřiny 

mělo uskutečnit prostřednictvím systému operátora trhu. 

Stejně tak zákon žádným způsobem neupravuje vyvratitelnou 

právní domněnku o tom, že nesplní-li obchodník povinnost 

§ 61 odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., že by se mělo 

mít zato, že souhlasí s navrhovaným datem ukončení dodávek. 

Vyhláška, i kdyby k jejímu vydání měl ERÚ zákonné 

zmocnění, nemůže jakýmkoliv způsobem nahradit projev vůle 

druhé smluvní strany smlouvy o dodávce plynu. 

K § 73 odst. 3 písm. a) a b) 

 

• navrhujeme v § 73 odst. 3 písm. a) slova “provozovatel 

distribuční soustavy proces přerušení dodávky plynu ukončí a 

má se za to, že účinek přerušení nenastává“ nahradit slovy 

„platí, že účinek přerušení dodávky plynu nastal uplynutím 

třetího pracovního dne ode dne požadovaného přerušení 

dodávky plynu včetně“ 

 

• navrhujeme v § 73 odst. 3 písm. b) slova „provozovatel 

distribuční soustavy proces přerušení dodávky plynu ukončí a 

má se za to, že účinek přerušení nenastává“ nahradit slovy 

„platí, že účinek přerušení dodávky nastal od patnáctého 

pracovního dne od ode dne požadovaného přerušení dodávky 

plynu včetně“. 

 

Odůvodnění 

Podle našeho názoru je navrhovaná úprava přerušení dodávek 

plynu v rozporu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění zákona 

č. 131/2015 Sb. Podle § 61 odst. 1 písm. d) zákona má 

Akceptováno. 
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obchodník právo ukončit nebo přerušit dodávku plynu 

zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu. Podle § 59 odst. 

8 písm. z) zákona je provozovatel distribuční soustavy 

povinen na základě žádosti obchodníka s plynem nebo 

výrobce plynu přerušit v případě neoprávněného odběru 

dodávku plynu. 

Současná právní úprava právo obchodníka na přerušení nebo 

ukončení dodávek plynu v případě neoprávněného odběru 

respektuje a v souladu se zákonem upravuje shodné postupy a 

důsledky při přerušení i při ukončení dodávek plynu na žádost 

obchodníka (viz. § 57 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 365/2009 

Sb.). Podle dosavadní úpravy platí, že není-li možné provést 

(fyzické) přerušení dodávky plynu z důvodů na straně 

zákazníka, nastává účinek přerušení dodávky uplynutím 

třicátého dne od požadovaného termínu. Tím je podle našeho 

názoru zajištěna faktická realizovatelnost práva obchodník na 

přerušení dodávek plynu při neoprávněném odběru plynu 

podle § 61 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. 

Není zřejmé, proč se předkladatel rozhodl stávající koncept 

opustit a místo toho navrhuje úpravu, která implikuje 

nemožnost realizace práva obchodníka podle § 61 odst. 1 

písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. Právní úpravu, která by v 

podstatě předurčovala nemožnost přerušení dodávky plynu v 

případě neoprávněného odběru, aniž by stanovila jakýkoliv 

další postup provozovatele distribuční soustavy či 

obchodníka, jak zákonné právo obchodníka naplnit, je podle 

našeho názoru v rozporu se zákonem č. 458/2000 Sb. Není 

zřejmé, proč presumované účinky v případě nemožnosti 

fyzického zamezení dodávky plynu mají podle návrhu nastat 

pouze v případě žádosti o ukončení dodávek plynu, když je 

naopak (paradoxně) povinností provozovatele distribuční 

soustavy podle § 59 odst. 8 písm. z) zákona na základě žádosti 
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obchodníka „přerušit dodávku“, nikoli dodávku „ukončit“. 

Návrh § 73 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky jde proti smyslu této 

zákonné úpravy. Navrhujeme proto alespoň sjednocení účinků 

přerušení dodávek s navrhovanou úpravou účinků ukončení 

dodávek plynu podle § 73 odst. 4 písm. a) a b) vyhlášky tak, 

aby byla zachována realizace zákonem přiznaných oprávnění 

obchodníků s plynem. 

MF 

MF-40142/2015/1903-4 

1. K § 22 - V odstavci 2 písm. a) slovo "stanovení" nahradit 

slovem "určení". V daném případě se nebude jednat o 

stanovení minimální ceny podle § 5 zákona o cenách. I když 

se jedná o cenu pro aukci, nejde o stanovení ceny podle 

uvedeného právního předpisu. 

 

2. K § 22 - V odstavci 12 slovo "stanovena" nahradit slovem 

"určena". Odůvodnění viz výše. 

  

3. K § 26 - V odstavci 5 písm. a) slovo "stanovení" nahradit 

slovem "určení". Odůvodnění viz text k § 22. 

 

4. K § 43 - V odstavci 2 slovo "stanovení" nahradit slovem 

"určení". Odůvodnění viz výše. Rovněž platí pro návrh textu 

§ 44 odst. 2. 

 

5. K § 48 - V odstavci 6 není zřejmé, který orgán by uvedené 

parametry měl stanovovat (zřejmě nikoliv Úřad). Potom se 

nebude jednat o "stanovení cen" operátorem, ale o jejich 

určení popř. zveřejnění. Operátor není cenovým orgánem 

vybaveným kompetencí k regulaci cen. 

 

6. K Příloze č. 10 - Nadpis příloh je nelogický, cena může mít 

výši nikoliv velikost. Ve všech výskytech slova "stanoví" v 

této příloze je třeba jej nahradit slovem "určí". Odůvodnění 

Vše akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 9 z 44 

viz výše. 

 

Závěr 

Zásadní připomínky požadujeme akceptovat a ostatní 

zohlednit. 

MPO 

MPO 41504/15/32200/01000 

Obecná zásadní připomínka: 

 

V textu vyhlášky se vyskytuje řada typů smluv mezi účastníky 

trhu s plynem. Žádáme, aby u těch typů smluv, jejichž 

obsahová náplň je podrobně definována v rámci § 72 zákona 

č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), nedocházelo v rámci 

předkládané vyhlášky k odchylkám od uvedeného ustanovení 

primární legislativy. 

Neakceptováno. 

ERÚ v rámci vypořádávání připomínek 

z MPŘ požádal o bližší specifikaci této 

připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že 

vysvětlení neobdržel, nebyla připomínka 

akceptována. 

K §2 odst. 1 písm. n) 

 

Požadujeme rozdělit dosavadní text v písm. n) na 2 písmena  

následně: 

n) nominací závazku dodat a závazku odebrat – obchodní 

oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje 

množství plynu, které si hodlá s jiným subjektem zúčtování 

předat na virtuálním obchodním bodě, 

 

o) normalizovaným typovým diagramem dodávky – 

posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů 

plynu skupiny zákazníků definované třídou typového 

diagramu dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním 

roce za předpokladu normálních klimatických podmínek, 

 

Následně je potřeba přejmenovat i všechna následující 

písmena.  

 

Odůvodnění:   

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 10 z 44 

Došlo ke splynutí textu 2 různých pojmů, které vytváří prostor 

pro nižší přehlednost. 

K § 9 odst. 2 písm. f) 

 

Žádáme upravit text následně: 

 f) pro rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro odběrné 

místo na plynárenský den nebo na část probíhajícího 

plynárenského dne, vždy však do konce daného 

plynárenského dne pro který byla přepravní kapacita 

rezervována. 

 

Odůvodnění:  

Dosavadní formulace není zcela jasná a dává možnost různého 

výkladu. 

Akceptováno 

K § 22 odst. 4 

 

Žádáme upravit text druhé věty následně: 

Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí 

věty se posuzuje k prvnímu dni prvního skladovacího roku 

období, na které je skladovací kapacita nabízena. 

 

Odůvodnění:  

Posouzení výše rezervované kapacity k prvnímu dni 

skladovacího roku následujícího po aukci v mnoha případech 

nemá úplnou vypovídací hodnotu a tedy není relevantní z 

hlediska zamýšlené ochrany hospodářské soutěže. Navržená 

úprava tomuto záměru odpovídá lépe. 

Akceptováno 

 K § 22 odst. 7 

 

Žádáme vypustit první větu uvedeného odstavce 

 

Neakceptováno. 

Návrh by odporoval principům aukce a 

umožnil by manipulaci s dosaženou cenou 

tím, že by bylo možné do aukce vstoupit 
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Odůvodnění:  

Vypuštěný text znamená zbytečné omezení účastníků aukce.  

 

kdykoli s jakýmkoli požadavkem. ERÚ 

považuje stávající mechanismus za 

prověřený, funkční a maximálně transparentní 

vůči účastníkům aukce. 

K § 28 odst. 1 

 

Žádáme upravit text následně: 

(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení 

uskladňování plynu krátí nejdříve rezervované skladovací 

kapacity s přerušitelným výkonem, a následně rezervované 

skladovací kapacity s pevným výkonem a jako poslední 

skladovací kapacity rezervované pro účely zajištění 

bezpečnostního standardu dodávky plynu. 

 

Odůvodnění: 

Navržené řešení posiluje význam bezpečnostního standardu 

dodávek plynu a pozitivně přispívá k energetické bezpečnosti 

České republiky v oblasti plynárenství 

Neakceptováno. 

Legislativa nezná rezervovanou skladovací 

kapacitu určenou pro zajištění bezpečnostního 

standardu dodávek. 

K § 34 odst. 5 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých 

nominací subjektů zúčtování v souladu s obchodními 

podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:20 hodin zasílá 

příslušným provozovatelům nominace, které jsou finančně 

zajištěny a upraveny podle odstavce 6. 

 

Odůvodnění: 

Na základě nastavení informačních systémů NET4GAS a 

okolních TSO v rámci matchingu nominací a podle dohody v 

rámci bilaterálního jednání mezi OTE a NET4GAS 

požadujeme, aby prověřování finančního zajištění veškerých 

Akceptováno 
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nominací subjektů zúčtování na straně operátora trhu 

probíhalo do 14:20 hodin 

K § 35 odst. 4 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(4) Operátor trhu podává nominaci podle § 30 odst. 4 ve 14:20 

hodin. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k posunu termínu prověřování finančního zajištění 

veškerých nominací subjektů zúčtování na straně operátora 

trhu (viz připomínka k § 34 odst. 5) je nutné změnit termín též 

v tomto odstavci 

Akceptováno 

K § 36 odst. 5 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací 

přepravy podle odstavce 3 do dvaceti minut po každé celé 

hodině následující po hodině, ve které byla renominace 

podána. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k posunu termínu prověřování finančního zajištění 

veškerých nominací subjektů zúčtování na straně operátora 

trhu (viz připomínka k § 34 odst. 5) je nutné změnit termín též 

v tomto odstavci 

Akceptováno 

K § 37 odst. 5 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací 

uskladňování a distribuce podle odstavce 3 do dvaceti minut 

po každé celé hodině následující po hodině, ve které byla 

renominace podána. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 

Vzhledem k posunu termínu prověřování finančního zajištění 

veškerých nominací subjektů zúčtování na straně operátora 

trhu (viz připomínka k § 34 odst. 5) je nutné změnit termín též 

v tomto odstavci 

K § 39 odst. 4 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(4) Operátor trhu nejpozději do 20 minut po skončení každé 

hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování 

prostřednictvím informačního systému o přijetí a registraci či 

zamítnutí renominací závazků dodat a odebrat. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k posunu termínu prověřování finančního zajištění 

veškerých nominací subjektů zúčtování na straně operátora 

trhu (viz připomínka k § 34 odst. 5) je nutné změnit termín též 

v tomto odstavci 

Akceptováno 

K § 40 odst. 7 

 

Žádáme upravit text předposlední věty následovně: 

(7) Operátor trhu neprodleně informuje převádějícího 

účastníka trhu s plynem, a přebírající subjekt zúčtování o 

výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že provozovatelé soustav již nebudou 

vstupovat do procesu přiřazení odpovědnosti za odchylku, je 

nadbytečné jim poskytovat ze strany OTE informaci. 

Akceptováno 

K § 46 odst. 1 a 3 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční 

Akceptováno s výhradou. 

Nutnost zajistit rovnost nominací a 

renominací na vstupu a výstupu z přepravní 

soustavy u zahraničních účastníků (§ 34 
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zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika 

související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění 

plateb slouží k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem 

plynu, vypořádáním odchylek, se závazky dodat na virtuálním 

obchodním bodě, s obchody uzavřenými na organizovaném 

krátkodobém trhu a s nominacemi přepravy a distribuce na 

výstupních bodech plynárenské soustavy. Do výše finančního 

zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k 

subjektu zúčtování. 

(3) V případě odmítnutí zaregistrování obchodu podle 

odstavce 2 nebo v případě krácení nominací přepravy a 

distribuce na výstupních bodech plynárenské soustavy podle § 

34 odst. 6 vyzve operátor trhu daný subjekt zúčtování ke 

zvýšení finančního zajištění plateb. 

Odůvodnění: 

Poskytování finanční záruky nemá žádný ekonomický 

význam, neboť mezi operátorem trhu a provozovatelem 

přepravní soustavy nevzniká žádný finanční závazek, který by 

měl být zajištěn, ten vzniká přímo mezi provozovatelem a 

zahraničním účastníkem.  

odst. 4). 

Je nezbytné zvolit jedno z řešení z důvodu 

ochrany trhu s plynem v ČR a rovného 

přístupu k subjektům zúčtování a zahraničním 

účastníkům. 

 

ERÚ je přesvědčen, že buď musí být za 

zahraniční účastníky složeno finanční 

zajištění a potom mohou zahraniční účastníci 

fungovat na trhu s plynem podobně jako 

subjekty zúčtování, anebo musí být zajištěna 

rovnost mezi vstupem a výstupem do/z 

plynárenské soustavy.  

K § 49 

 

Žádáme upravit text následovně: 

Operátor trhu každý plynárenský den nejpozději v termínu dle 

§ 61 odst. 2 zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup 

index krátkodobého trhu za předchozí plynárenský den. 

Postup stanovení indexu krátkodobého trhu je uveden v 

příloze č. 9 k této vyhlášce. 

Odůvodnění: 

K datu 15. prosince není skutečná hodnota ztrát za 

předcházející kalendářní rok ještě známá. 

Akceptováno.  

Odůvodnění (bylo přehozeno s následujícím 

bodem) 
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K § 58 odst. 2 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(2) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. 

prosince operátorovi trhu plánovanou hodnotu ztrát v 

následujícím kalendářním roce. 

Odůvodnění: 

Jde o upřesnění textu, neboť dle původního ustanovení nebylo 

zcela jasné, za jaký plynárenský den dochází ke zveřejnění 

Indexu krátkodobého trhu 

Akceptováno s úpravou.  

Odůvodnění (bylo přehozeno s předchozím 

bodem). 

 K § 65 

 

Žádáme zrušení uvedeného paragrafu. 

Odůvodnění: 

Související služba, služba přepravy a služba distribuce jsou 

definovány v § 2 odst. 2 písmeni b) energetického zákona, 

proto není potřeba tyto pojmy rozvíjet v rámci dotčeného 

právního předpisu a to dokonce částečně odchylně od těchto 

definic. 

Neakceptováno. 

Na základě zákona č. 131/2015 Sb. byl 

doplněn do zmocňovacího ustanovení 

energetického zákona (§ 98a odst. 2 písm. h) 

bod 12.   

 

 

K § 71 odst. 5 písm. f) až h) a § 71 odst. 10 

 

Žádáme změnit text za slovy „smluvních podmínek“ na „; v 

případě, že uvedené datum není stanoveno nebo nevyplývá ze 

smluvních podmínek, pak dle energetického zákona 

Odůvodnění: 

Jedná se o přesnější textaci vzhledem k záměru daného 

ustanovení. 

Akceptováno s výhradou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 

odstraněn. 

K § 73 odst. 1 a 3 

 

Žádáme upravit text následovně: 

(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení 

Neakceptováno 

Upraveno ve smyslu návrhu vzneseného od 

ÚV VÚV. 
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dodávky plynu u provozovatele distribuční soustavy 

nejpozději poslední kalendářní den před dnem požadovaného 

ukončení nebo přerušení dodávky plynu. 

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost 

dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném 

odběru plynu 

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a 

velkoodběratel do 3 pracovních dnů ode dne požadovaného 

přerušení dodávky plynu, lhůta tří pracovních začíná běžet 

dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V 

případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří 

přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a 

neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky 

plynu do 3 pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení 

dodávky plynu včetně, provozovatel distribuční soustavy, 

provede přerušení dodávky plynu do odběrného místa 

zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 

pracovních dnů po uplynutí lhůty podle věty první. 

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a 

domácnost do 10 pracovních dnů ode dne požadovaného 

přerušení dodávky plynu, lhůta 10 pracovních začíná běžet 

dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V 

případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří 

přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a 

neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky 

plynu do desátého pracovního dne ode dne požadovaného 

přerušení dodávky plynu včetně, provozovatel distribuční 

soustavy provede přerušení dodávky plynu do odběrného 

místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 

pracovních dnů po uplynutí lhůty podle věty první. 

 

Odůvodnění: 
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Původně navržený text byl v rozporu s povinností uloženou 

provozovateli distribuční soustavy v § 59, odst. 8, písm. z 

energetického zákona. 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 2 odst. 1 písm. n) 

 

Požadujeme upravit text následovně: 

„n) nominací závazku dodat a závazku odebrat – obchodní 

oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje 

množství plynu, které si hodlá s jiným subjektem zúčtování 

předat na virtuálním obchodním bodě,  

o) normalizovaným typovým diagramem dodávky – 

posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů 

plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu 

dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním roce za 

předpokladu normálních klimatických podmínek,“ 

a další písmena přejmenovat. 

 

Odůvodnění: 

Došlo ke splynutí textu 2 různých pojmů. Jedná se o 

legislativně-formální úpravu textu. 

Akceptováno. 

 

K § 5 odst. 2 

 

Požadujeme vypustit druhou větu daného ustanovení: 

„Přepravu plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro 

odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě. 

Dodavatel plynu sjednává smlouvu o poskytnutí služby přepravy 

plynu pouze v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o 

sdružených službách dodávky plynu.“ 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení vyhlášky jde nad rámec energetického zákona 

a zmocnění pro vydání vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Jedná 

Akceptováno. 
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se pouze o konstatování bez reálného normativního obsahu. 

K § 5 odst. 3 

Požadujeme vypustit druhou větu daného ustanovení: 

„Přepravu plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy 

pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční 

soustavou. Přepravní kapacita se rezervuje ve výši podle 

právního předpisu upravujícího způsob regulace 

v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen3).“ 

Odůvodnění: 

Aktuálně platná vyhláška o způsobu regulace cen a postupech 

pro regulaci cen v plynárenství již neobsahuje způsob 

stanovení výše přepravní kapacity. Navrhujeme dále, aby 

Energetický regulační úřad zvážil danou problematiku vložit 

alespoň do cenového rozhodnutí. 

 

Akceptováno 

 

K § 7 odst. 1 

Požadujeme doplnit maximální dobu, na kterou lze sjednat 

měsíční smlouvu o přepravě plynu pro body virtuálního 

zásobníku plynu a doplnit do odst. 1 následující text: 

„Měsíční přepravní kapacitu pro body virtuálního zásobníku 

plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 60 po sobě 

následujících plynárenských měsíců následujících po měsíci, 

ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční pevné nebo 

přerušitelné přepravní kapacity.“ 

Odůvodnění: 

Za současného právního stavu, kdy jsou dodavatelé plynu pod 

tlakem zajištění bezpečnostního standardu v zásobnících na 

území ČR, je vhodné (viz § 11 odst. 3 vyhlášky č. 215/2015 

Sb. ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 

Akceptováno. 
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344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu 

zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu), aby doba, 

po kterou je možné rezervovat přepravní kapacitu pro body 

virtuálního zásobníku plynu (která je dle současného CR 

výrazně levnější než např. na hraničních bodech) nebyla 

rezervovatelná na příliš dlouhé období a nedošlo tak k jejímu 

hromadění a vybookování omezeným počtem subjektů. Do 

budoucna by měla být tato problematika řešena komplexněji, 

např. přímým výstupem z VTP do virtuálního zásobníku 

plynu. 

K § 8 odst. 4 

Požadujeme přeformovat větu třetí daného ustanovení tak, aby 

bylo z textu vyhlášky jasné, jak bude daný krok proveden a 

jak bude zajištěna provázanost na BSD, jestli bude ERÚ nějak 

kontrolovat faktické porušení atd. Případně pokud toto nebude 

vyjasněno, navrhujeme vypustit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je nesrozumitelné, není zřejmé, kdo a jak má 

podle tohoto ustanovení postupovat. Dále je nesrozumitelné, 

jak se má zajišťovat dodávka plynu, lze v tomto kontextu 

uvažovat  

o zajištění volné kapacity. Zároveň upozorňujeme, že zajištění 

BSD (dle vyhlášky č.  216/2015 Sb.) se dokládá k 31. 8. na 

nadcházející topnou sezonu a tedy krátkodobé přepravní 

produkty nejsou použitelné pro vykazování zajištění BSD, 

jelikož je není možné rezervovat s delším časovým 

předstihem. 

Akceptováno částečně. 

Dané ustanovení bylo v důsledku obdržených 

připomínek odstraněno. 

 

 K § 9 odst. 4 

Požadujeme zkrátit termín nejpozdějšího podání žádosti o 

Neakceptováno. 

ERÚ se bude tímto podnětem zabývat při 
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rezervaci přepravní kapacity na dva pracovní dny před 

plynárenským dnem, od kterého má být zahájena přeprava 

podle této rezervace. 

„Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo na 

dobu neurčitou a měsíční přepravní kapacitu pro odběrné 

místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě 

předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději dva 

pracovní dny pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 

4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského 

dne, kdy má nastat účinek rezervace přepravní kapacity, nebo 

v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se 

připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného 

místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné 

přepravě plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne 

předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek 

plynu sjednaným s provozovatelem přepravní soustavy. […]“ 

Odůvodnění: 

Dnes provozovatel přepravní soustavy reaguje na žádosti o 

rezervaci přepravní kapacity okamžitě, není tedy důvod pro 

umělé prodlužování doby pro podání žádosti o rezervaci 

přepravní kapacity před samotným zahájením přepravy podle 

této rezervace. 

příští úpravě vyhlášky. Klíčové je, aby 

procesy a termíny pro rezervaci klouzavé 

přepravní kapacity týkající se odběrných míst 

zákazníků připojených k přepravní soustavě 

byly obdobné jako pro odběrná místa 

připojená k distribuční soustavě. 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 9 odst. 5 

Požadujeme zkrátit reakci provozovatele přepravní soustavy 

na podanou žádost o rezervaci přepravní kapacity. 

„Žádost o rezervaci klouzavé přepravní kapacity pro odběrné 

místo soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu 

nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem zahájení 

přepravy podle této rezervace. Provozovatel přepravní 

Akceptováno s úpravou. 

Zkráceno na 24 hodin, analogicky provedeno 

i v ustanovení § 16 odst. 7. 
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soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci a elektronicky oznámí 

výsledek rezervace přepravní kapacity žadateli bezprostředně 

nejpozději do 72 hodin po obdržení žádosti. Elektronickým 

potvrzením žádosti je klouzavá přepravní kapacita pro 

odběrné místo rezervována.“ 

Odůvodnění: 

Dnes provozovatel přepravní soustavy reaguje na žádosti o 

rezervaci přepravní kapacity okamžitě, není tedy důvod pro 

umělé prodlužování doby pro reakci provozovatele přepravní 

soustavy. 

 K § 9 odst. 8 

Požadujeme zkrácení termínu pro nejpozdější podání žádosti o 

vnitrodenní přepravní kapacitu před začátkem přepravy. 

„Žádost o rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro 

odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní 

soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději 

dvě celé hodiny před začátkem přepravy elektronicky 

v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. 

Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději 

však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity 

provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné 

přepravní kapacity rezervuje. Elektronickým potvrzením 

žádosti je kapacita rezervována.“ 

Odůvodnění: 

Dnes provozovatel přepravní soustavy reaguje na žádosti o 

rezervaci přepravní kapacity okamžitě, není tedy důvod pro 

umělé prodlužování doby pro reakci provozovatele přepravní 

soustavy a zahájení přepravy podle této rezervované přepravní 

Neakceptováno. 

Zrušení této lhůty by mohlo znamenat 

ohrožení procesů na straně provozovatele 

přepravní soustavy. 

Bude předloženo k diskuzi při příští novele 

vyhlášky. 
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kapacity. 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 36 odst. 7 

Navrhujeme stanovit odlišný čas pro potvrzení renominace 

přepravy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených 

k přepravní soustavě. 

„Provozovatel přepravní soustavy oznámí subjektu zúčtování 

a zahraničnímu účastníkovi přijaté a zaregistrované 

renominace do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla 

renominace podána. Provozovatel přepravní soustavy oznámí 

subjektu zúčtování přijaté a zaregistrované renominace pro 

odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní 

soustavě do jedné hodiny od uplynutí hodiny, ve které byla 

renominace podána. Subjektu zúčtování podává provozovatel 

přepravní soustavy oznámení podle věty první a druhé tohoto 

odstavce rovněž prostřednictvím informačního systému 

operátora trhu.“ 

Odůvodnění: 

Není důvod k prodlužování termínu pro potvrzení renominací 

pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní 

soustavě. 

Neakceptováno 

Nebylo projednáno s účastníky trhu s plynem. 

Návrh by mohl znamenat ohrožení procesů na 

straně provozovatele přepravní soustavy. 

Bude předloženo k diskuzi při příští novele 

vyhlášky. 

 K § 40 odst. 7 

Požadujeme doplnit text ustanovení následovně: 

„[…] Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává 

nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem 

trhu. V případě přenesení odpovědnosti za odchylku 

nepředává provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu stav měřidla 

v odběrném místě zákazníka ani s tím související údaje 

Neakceptováno 

Na základě připomínek bylo dotčené 

ustanovení přepracováno - vyřešeno tak, že 

není PDS nebo PPS není o změně SZ 

informován. Nemá tedy žádný impuls k 

zasílání stavu měřidla. 
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potřebné k vyúčtování dodávky plynu a souvisejících 

služeb.“ 

Odůvodnění: 

Výše uvedené doplnění považujeme za relevantní, pokud 

provozovatel distribuční soustavy nemá povinnost předávat 

v případě přenesení odpovědnosti za odchylku odečty. 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 41 odst. 9 

Požadujeme upravit text daného ustanovení následovně: 

„V případě, že je proces změny dodavatele podle odstavce 

7 nebo proces zahájení dodávek při předcházení 

neoprávněnému odběru podle odstavce 8 úspěšně dokončen 

do 10 pracovních dní ode dne, kdy byl v informačním systému 

operátora trhu jako subjekt zúčtování přiřazen subjekt 

zúčtování podle odstavce 6, přiřadí operátor trhu 

k odběrnému místu zákazníka nového dodavatele plynu a nový 

subjekt zúčtování uvedené v žádosti o změnu dodavatele nebo 

žádosti o zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému 

odběru, a to ke dni uvedenému v příznaku, který byl přiřazen 

k dotčenému odběrnému místu podle odstavce 3. Operátor 

trhu o tomto přiřazení informuje nového dodavatele, nový 

subjekt zúčtování, subjekt zúčtování přiřazený podle odstavce 

6 a provozovatele distribuční soustavy, a odstraní příznak 

přiřazený k dotčenému odběrnému místu podle odstavce 3. 

Subjekt zúčtování přiřazený podle odstavce 6 by měl být 

informován jako účastník procesu.“ 

Odůvodnění: 

Cílem je zajištění kompletního výčtu subjektů, které je nutné 

v různých případech informovat. 

Akceptováno částečně. 

§ 41 byl na základě vzešlých připomínek 

přepracován. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 24 z 44 

 K § 71 

V souvislosti s § 71 žádáme o úpravu pojmu „stávající 

dodavatel“ v rámci předávání informaci o ukončení smlouvy 

na „dodavatele uvedeného v žádosti nového dodavatele“, tedy 

toho, který se k tomu má skutečně vyjádřit. 

Dále je třeba uvést, že ustanovení používá pojem „lhůta“ 

nikoliv „doba“, což je asi pojem, který je tímto slovem míněn, 

proto navrhujeme ustanovení upravit v souladu s občanským 

zákoníkem a provést revizi pojmu lhůta a doba tak, aby byly 

použity správně.     

Odůvodnění: 

V celém § 71 je zmíněna komunikace stávajícího dodavatele 

na žádost o informaci o ukončení smluvního vztahu. Zde by 

měl být však uvedeno, že na žádost se vyjadřuje obchodník 

uvedený v žádosti nového dodavatele. Tento dodavatel se 

nemusí vždy shodovat se stávajícím dodavatelem na 

odběrném místě.  

Druhá část připomínky je legislativně-technická. 

Akceptováno s úpravou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 

odstraněn. 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 71 odst. 7 

Požadujeme upravit odst. 7 v souladu s tím, že všechny 

důvody odmítnutí žádosti by měly být uvedeny pouze 

v případě, že žádost není odmítnuta podle odstavce 5, písmena 

a) až c).  

Odůvodnění: 

Pokud nejsou doloženy podklady pro ukončení smlouvy, tak 

by neměla být žádost posuzována s ohledem na data 

stávajícího dodavatele. V případě, že tázaný dodavatel 

nedodává do odběrného místa, tak není možné podat jiný 

Neakceptováno s výhradou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 

odstraněn. 
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důvod zamítnutí než ten, že dodavatel nemá se zákazníkem 

smlouvu. V případě, že z doručené výpovědi nelze 

jednoznačně identifikovat zákazníka, tak také není možné 

vyplnit všechny důvody odmítnutí.  

 K § 73 odst. 2 

Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

„Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 

1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému 

provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu do 

16:00 hodin 1 kalendářní den před dnem požadovaného 

přerušení nebo ukončení dodávky plynu bez souhlasu 

provozovatele distribuční soustavy. Po tomto termínu může 

vzít dodavatel plynu zpět žádost podanou podle odstavce 

1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému 

provozovatele distribuční soustavy pouze se souhlasem 

provozovatele distribuční soustavy.“ 

Odůvodnění: 

Zpřesnění textace, legislativně-technická připomínka. 

Akceptováno. 

 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

 

K § 73 odst. 5 

Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

„Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do 

bez zbytečného odkladu 4 pracovních dnů dotčené účastníky 

trhu s plynem a operátora trhu o přerušení nebo ukončení 

dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.“ 

Odůvodnění: 

Sjednotit s textací ustanovení v případech, kdy se nezdaří 

přerušení nebo ukončení smlouvy, tedy bez zbytečného 

Neakceptováno. 

Návrh vychází ze stávající právní úpravy, 

tento termín nebyl v průběhu konzultačního 

procesu rozporován. ERÚ je připraven návrh 

zohlednit při příští úpravě vyhlášky. ERÚ 

však považuje konkrétně stanovenou lhůtu za 

vhodnější z hlediska nastavení procesů. 
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odkladu. 

K § 73 odst. 6 

Požadujeme upravit § 73 odst. 6 tak, aby se vztahoval pouze 

na přerušení, nikoliv na ukončení, protože to se musí na 

základě fikce zdařit z pohledu obchodníka s plynem vždy. 

Odůvodnění: 

V případě ukončení smlouvy není možné, aby se nezdařilo – 

může se nezdařit demontáž měřidla nikoli však ukončení, 

které je účinné podle termínů § 73 odstavec 4. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

 

 

 

 

K Příloze č. 2 

Požadujeme upravit fixní procenta na flexibilní způsob 

stanovení vyčleněných kapacit vzorcem v závislosti na výši 

technické kapacity na obou stranách propojovacího bodu. 

Odůvodnění: 

Pro zajištění flexibility způsob stanovení vyčleněných kapacit. 

Akceptováno. 

Fixní hodnoty jsou nahrazeny vzorcem. 
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II. Připomínky doporučující a legislativně technického charakteru: 

 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

Resort 

Č.j. 
Připomínky Vypořádání 

KOM Po stránce formální: 

Předkladatel nesplnil 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 zajišťování prací při plnění legislativních 

závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 

unii, v platném znění. 

Předkladatel v příslušné části odůvodnění týkající se 

slučitelnosti s právem EU uvádí, že cílem návrhu vyhlášky je 

mj. adaptace na přímo použitelná nařízení Komise (EU) č. 

984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro 

mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních 

soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, a 

nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, 

kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v 

přepravních sítích. Vedle toho předkladatel tvrdí soulad 

předkládané vyhlášky s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o 

podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a 

o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 a směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o 

zrušení směrnice 2003/55/ES.  

 

Adaptace právního řádu na nařízení č. 984/2013 a 312/2014 

Akceptováno. 
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prostřednictvím návrhu vyhlášky vyplývá rovněž z úvodního 

ustanovení návrhu, z § 1. Dle tohoto ustanovení návrh vyhlášky 

provádí i příslušná ustanovení nařízení č. 715/2009. 

Předkladatel však v návrhu nepodtrhl implementační 

ustanovení a nepřiložil rozdílovou tabulku, jak to vyžaduje 

příloha č. 5 Legislativních pravidel vlády (LPV).  

Požadujeme podtrhnout implementační ustanovení návrhu 

a přiložit rozdílovou tabulku.  

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem mají být implementována příslušná ustanovení 

unijních předpisů: 

 

• nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, 

kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování 

kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se 

doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009,  

 

• nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 

2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v 

přepravních sítích, a 

 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1775/2005. 

 

Předmětu návrhu vyhlášky se dále dotýká směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o 

zrušení směrnice 2003/55/ES. 
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Připomínky a případné návrhy změn:  

Hodnocení slučitelnosti návrhu vyhlášky s právem EU je v 

situaci, kdy v návrhu nejsou podtržena implementační 

ustanovení a chybí rozdílová tabulka, značně obtížné. Zvláštní 

část odůvodnění, z níž by také mohlo být patrné, která 

ustanovení návrhu vyhlášky jsou implementační, a tedy která 

ustanovení přímo použitelných unijních nařízení jsou návrhem 

provedena, v rozporu s čl. 16 odst. 4 a 14 odst. 1 LPV zcela 

chybí.   

Namátkou se domníváme, že implementačními jsou např. § 13 

vůči čl. 18 odst. 3 nařízení č. 715/2009, část čtvrtá (§ 21 an.) 

vůči čl. 15 a 22 nařízení č. 715/2009 a část osmá (§ 52 an.) vůči 

čl. 21 nařízení č. 715/2009. Právě do části osmé se pak patrně 

nejvíce promítá nařízení č. 312/2014 upravující vyrovnávání 

plynu v přepravních sítích. Část čtvrtá týkající se rezervace 

skladovacích kapacit v aukci je dále zřejmě implementační 

rovněž vůči kapitole III. nařízení č. 984/2014. Vycházejíc z 

předloženého znění je však již obtížné říci, kde (pokud vůbec) 

jsou provedeny ostatní kapitoly nařízení č. 984/2013.  

V rámci doplnění výkaznictví navrhujeme, aby se předkladatel 

rovněž vyjádřil, zda se jedná o částečnou adaptaci, a tedy zda 

příslušná ustanovení dotčených unijních nařízení budou 

implementována i v jiných právních předpisech. 

Závěr: 

Hodnocení slučitelnosti návrhu vyhlášky s právem EU bude 

provedeno, až bude v návrhu řádně doplněno výkaznictví v 

souladu s přílohou č. 5 LPV. 

ÚV ČR - VÚV 

VUV 

Čj. 13935/2015-OPR 

K § 1 odst. 1 písm. a) a d) 

 

• navrhujeme zrušit znění navrhovaného písmene b) a c) 

 

• v písmenu d) navrhujeme ponechat pouze slova „způsoby 

Akceptováno. 
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řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě“.  

 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění předmětu úpravy vyhlášky tak, jak je 

uvedeno v navrhovaném znění písm. b) a c), neodpovídá 

zmocnění ERÚ k vydání vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, 

jak je vymezeno v § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 

Sb., ve znění zákona č. 131/2015 Sb. Není potom zřejmé, z 

čeho ERÚ dovozuje zákonné zmocnění k podzákonné úpravě 

této problematiky. Pokud by např. úprava „standardizovaného 

mechanismu přidělování kapacity v přepravní soustavě“ podle 

písm. b) mělo být „pouze“ konkretizací zmocnění uvedeného v 

§ 98a odst. 2 písm. i) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

zákona č. 131/2015 Sb., potom by již tedy navrhované písm. b) 

bylo nadbytečné, protože by tento předmět úpravy byl již 

zahrnut v § 1 odst. 1 písm. a) navrhované vyhlášky. Navíc 

navrhované znění § 1 odst. 1 písm. b) ani není vymezení 

předmětu úpravy, ale již se pokouší o určitou normativní 

úpravu, popř. definice, které (ani jedno) do vymezení předmětu 

úpravy vyhlášky nepatří (viz. slova „zahrnující aukční řízení 

pro příslušné propojovací body a pro nabídku a přidělování 

produktů standardní přeshraniční kapacity“).   

Připomínka ohledně písm. c) platí obdobně. 

Předmět navrhovaného písm. d), až na slova způsoby řešení 

nedostatku kapacit v plynárenské soustavě“, zcela totožný s 

písm. a). Jedná se zřejmě o nedopatření. 

K § 2 odst. 2 písm. s) a t), resp. i) a odst. 3 písm. d) 

 

Upozorňujeme na skutečnost, že používaná terminologie, resp. 

navrhované definice pojmů, neodpovídají novému pojetí 

„závazku“ podle občanského zákoníku. Podle § 1721 NOZ 

platí, že ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 

Akceptováno s úpravou. 

Použita tato definice: závazkem dodat - 

smluvně založená povinnost subjektu 

zúčtování dodat do plynárenské soustavy 

množství plynu nominované subjektem 

zúčtování pro plynárenský den na virtuálním 
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plnění jako pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 

splněním dluhu uspokojit. Tj. podle NOZ již není možné 

vnímat „závazek“ jako smluvně založenou povinnost jedné 

nebo druhé strany smluvního vztahu, ale je to smluvní vztah 

sám. 

I kdyby tedy předkladatel chtěl pro upravovanou oblast zavést 

pojmy, které jsou terminologicky odlišné od vymezení právních 

institutů podle NOZ, nemůže být takový pojem definovaný za 

použití obsahově nesprávných pojmů. Pokud by předkladatel 

např. považoval za potřebné zavést pojem „závazek dodat“ 

(protože je v odvětví dlouhodobě užívaný), tak (i když se ani v 

principu nemůže o závazek jako takový jednat) jej ale nemůže 

definovat jako „závazek subjektu zúčtování dodat do 

plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem 

zúčtování pro plynárenský den na virtuálním obchodním bodě“, 

protože by taková definice byla věcně nesprávná. V pojetí 

rekodifikovaného soukromého práva se nemůže jednat o 

závazek subjektu zúčtování něco udělat, ale např. o „smluvně 

založenou povinnost“.  

obchodním bodě.   

 

 

K § 2 odst. 3 písm. c) 

 

• navrhujeme zrušit definici pojmu „koordinovaná přepravní 

kapacita“ 

Odůvodnění: 

Podle našeho názoru není navrhovaná definice pojmu 

„koordinovaná přepravní kapacita“ legální definicí pojmu, 

neboť jen nezávazným způsobem obecně odkazuje na Nařízení 

Komise (EU) č. 984/2013. Smysl navrhované definice není 

vůbec zřejmý. Stanoví-li předkladatel v § 1, že navrhovaná 

vyhláška obsahuje právní úpravu v návaznosti na mj. Nařízení 

Komise (EU) č. 984/2013, jedná se o adaptační předpis a 

používá-li potom adaptační předpis pojmy definované v přímo 

Neakceptováno. 

Přispívá k přehlednosti textu a 

s přihlédnutím k připomínkám účastníků 

trhu s plynem, kteří vyžadují maximálně 

jednoznačný a úplný popis procesů a 

definic. 
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použitelném předpisu, je třeba tyto pojmy aplikovat tak, jak 

jsou v přímo použitelném předpisu definovány nebo jaký jim 

toto nařízení Komise dává význam. 

K § 7 odst. 7 věta druhá 

 

• navrhujeme slovo „potvrzením“ nahradit např. slovem 

„přijetím“ 

Odůvodnění 

Pokud bylo záměrem předkladatele normovat stav, kdy by k 

rezervaci kapacity mělo dojít v důsledku přijetí či vyhovění 

žádosti o rezervaci kapacity, potom navrhované znění § 7 odst. 

7 věty druhé takové takový výsledek mít zřejmě nebude. Podle 

navrhovaného znění by k rezervaci mělo dojít už „potvrzením“ 

žádosti, přičemž není zřejmé, co předkladatel vlastně 

„potvrzením žádosti“ měl na mysli. 

Obdobně platí i pro další ustanovení vyhlášky, např. § 9 odst. 4 

až 8 a další. 

Neakceptováno. 

Rozumí se tím, že provozovatel žádost 

přijal, rezervoval a potvrdil. 

Nemáme tím na mysli pouze přijetí žádosti. 

 

 

 

K § 8 odst. 1 věta pátá 

 

• navrhujeme přeformulovat § 8 odst. 1 věta pátá. 

Odůvodnění 

Věta pátá v § 8 odst. 1 je zcela nesrozumitelná. Není zřejmé, 

jaký stav má toto ustanovení vlastně normovat. 

Akceptováno. 

Věta stanovuje mechanismus určení kapacit, 

které lze označit jako volnou přepravní 

kapacitu do aukce na příslušný standardní 

produkt. Implementace čl. 11 odst. 6. 

K § 9 odst. 10, § 10, § 15 odst. 2 věta druhá, § 19 věta druhá 

 

• navrhujeme v § 9 odst. 10 zrušit větu druhou 

Odůvodnění 

V § 9 odst. 10 vyhlášky je věta druhá nadbytečná. Je-li jejím 

smyslem „pouze“ zdůraznit, že úkony provozovatele distribuční 

soustavy podle § 15 odst. 1 až 3 vykonává v tomto případě 

provozovatel přepravní soustavy, potom takový důsledek 

Neakceptováno. 

Ustanovení vychází z dosavadního znění, 

přispívá k přehlednosti textu a 

s přihlédnutím k připomínkám účastníků 

trhu s plynem, kteří vyžadují maximálně 

jednoznačný a úplný popis procesů. 
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vyplývá již z přiměřeného použití § 15 odst. 1 až 3, jak na ně v 

§ 9 odst. 10 odkazuje věta první. 

Obdobně platí pro § 10 větu druhou, § 15 odst. 2 větu druhou a 

§ 19 větu druhou 

K § 12 odst. 1, 2 a 5 

 

• navrhujeme v § 12 zrušit odstavce 1, 2 a 5 zrušit a ostatní 

ustanovení přečíslovat 

Odůvodnění 

Navrhujeme ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 5 zrušit, neboť nemají 

žádný normativní význam. Jejich smyslem je zřejmě jenom 

upozornit na to, že se v těchto případech postupuje podle 

Nařízení Komise (EU) č. 984/2013. Podle Nařízení Komise 

(EU) č. 984/2013 by se však v těchto případech muselo 

postupovat i bez existence § 12 odst. 1 a 2 vyhlášky. 

Neakceptováno. 

Ustanovení vychází z dosavadního znění, 

přispívá k přehlednosti textu a 

s přihlédnutím k připomínkám účastníků 

trhu s plynem, kteří vyžadují maximálně 

jednoznačný a úplný popis procesů. 

KML 

čj. 13933/2015-OHR 

Doporučujeme doplnit Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

Připomínka: 

Doporučujeme doplnit Závěrečnou zprávu RIA i o hodnocení 

dopadů regulace u nově navržených změn zkušebního provozu 

oproti stávajícímu stavu a i u zvažovaných možností naplnění 

garantovaného práva zákazníků na změnu dodavatele, a to i z 

důvodu lepší provázanosti Zprávy o hodnocení dopadů regulace 

a obecné části Důvodové zprávy. 

Závěr 

Shora uvedená připomínka k RIA vede k větší transparentnosti 

a částečně i k upřesnění průběžně naplánovaného přezkumu 

regulace. 

Akceptováno. 

 

Jedná se o nápravu současného stavu, kdy 

zákazníci s charakterem otop nebyli podle 

dosavadního právního předpisu schopni 

provozovat své zařízení ve zkušebním 

provozu.  

MD 

253/2015-510-LV/2 

K odůvodnění 

Odůvodnění návrhu vyhlášky vloženého do elektronické 

knihovny Úřadu vlády v rámci meziresortního připomínkového 

Akceptováno. 

 

Doplněno 
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řízení postrádá svoji zvláštní část. Upozorňujeme na skutečnost, 

že zvláštní část odůvodnění je dle Legislativních pravidel vlády 

nezbytnou součástí návrhu vyhlášky. Tento nedostatek návrhu 

je třeba odstranit. 

 

 

MF 

MF-40142/2015/1903-4 

1. K Odůvodnění - Zhodnocení vlivu na rovnost mužů a žen 

zřejmě neodpovídá požadavkům podle Metodiky hodnocení 

dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě 

ČR (usnesení č. 542/2015), byť se nejedná primárně o podklad 

pro vládu. 

 

 

2. K Odůvodnění – První věta odůvodnění nedává smysl. 

Pravděpodobně zde chybí spojka mezi oběma větami: „…ve 

znění pozdějších předpisů, dle kterého je Energetický regulační 

úřad (dále také „Úřad“)…“. 

 

3. K § 4 - Doporučujeme zvážit v odstavci 5 (a dále) při 

uvádění typů měření zařazení odkazu na vyhlášku č. 108/2011 

Sb., kde jsou tyto typy měření definovány. 

 

4. K § 14 - V odstavci 8 za slovy "nebo B" vypustit 

interpunkční znaménko a pomlčku 

 

5. Příloha č. 11 - Doporučujeme zvážit smysluplnost 

pojmenování hodnoty "podíl posuzovaného období na 

jednotkové ceně" (i s přihlédnutím k jeho použití ve vyhlášce č. 

365/2009 Sb.). Nebude se zřejmě jednat o zlomek, v jehož 

čitateli bude počet měsíců či dnů a v jeho jmenovateli cena v 

Kč za jednotku. 

 

 

6. Obecně - Upozorňujeme, že v materiálu jsou ustanovení, kdy 

Ad 1) Akceptováno 

 

Ad 2) Akceptováno 

 

Ad 3) Akceptováno 

 

Ad 4) Akceptováno 

 

Ad 5) Akceptováno. Upraveno. 

 

Ad 6) Energetický regulační úřad respektuje 

čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Jeho charakter je ovšem doporučující. Pokud 

je ve vyhlášce uvedeno více odstavců 

v jednom paragrafu, je to z důvodů 

logického navázání a konzistentnosti. I tento 

záměr při tvorbě právních předpisů čl. 39 

výslovně uvádí.   

 

Ad 7) Akceptováno 

 

Ad 8) Neakceptováno. V legislativě se 

vyskytují oba způsoby, ERÚ považuje 

formát s pomlčkou za přehlednější. 

 

Ad 9) Neakceptováno. Slovo platforma je 

uvedeno v databázi Ústavu pro jazyk český 

Akademie věd. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 35 z 44 

není výjimkou, že jednotlivé paragrafy obsahují 13 i více 

odstavců. V kontextu s tím upozorňuje na čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, který upravuje maximální počet 

odstavců v paragrafu na zpravidla 6. Jedná se např. o § 41, 42, 

67.  Ustanovení, která nerespektují čl. 39 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, doporučujeme rozdělit na dva, resp. více 

paragrafů. Označení a názvy jednotlivých částí návrhu vyhlášky 

je třeba umístit uprostřed stránky, nikoli vlevo, jak je navrženo. 

Postrádáme zvláštní část odůvodnění materiálu. 

 

7. K § 1 - Upozorňujeme na duplicitu písm. a) a d), kde v písm. 

d) je uvedeno navíc pouze „a způsoby řešení nedostatku kapacit 

v plynárenské soustavě“ (odpovídá zmocnění písm. i) bod 1.). 

U písm. b), c) a j) postrádáme zákonné zmocnění. 

Doporučujeme u těchto ustanovení ještě prověřit, zda se na zde 

uvedenou úpravu dá věcně vztáhnout některý z bodů § 98a 

odst. 1 písm i), v němž je upraven obsah Pravidel trhu s 

plynem. 

 

8. K § 2 – základní pojmy - Upozorňujeme, že při definici 

pojmů se obvykle používá text bez pomlček. 

 

 

9. K odstavci 1 písm. b) doporučujeme nahradit slovo 

„platforma“ odpovídajícím českým termínem, a to s ohledem 

na čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

 

10. K odstavci 1 písm. c) – nenormativní odkaz na „jiný právní 

předpis“ doporučujeme nahradit odkazem normativním, a to 

např. za použití „podle právního předpisu Evropské unie 

upravujícího přidělování kapacity v plynárenských přepravních 

soustavách“. Tato připomínka platí i pro další obdobně 

 

Ad 10) Neakceptováno. Legislativní 

pravidla vlády umožňují i tento způsob 

řešení. 

 

Ad 11) Akceptováno s úpravou. Termín 

„EIC kód“, je oficiálně použit sdružením 

ENTSOG. 

 

Ad 12) Neakceptováno. Nominace závazku 

dodat a odebrat je obchodní oznámení, 

neboť dochází k převodu plynu na jiný 

subjekt na virtuálním obchodním bodě. 

Ostatní typy nominací jsou oznámeními o 

fyzické dopravě plynu. 

 

Ad 13) Neakceptováno. Čas uvedený 

v evropských předpisech v UTC je pro 

potřeby vyhlášky převeden do SEČ. 

 

Ad 14) Akceptováno. 
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formulovaná ustanovení (např. § 2 odst. 1 písm. v), odst. 3 

písm. c) a další). 

 

11. K odstavci 1 písm. g) – upozorňujeme, že jako pojem by 

neměla být použita zkratka složená z velkých písmen (viz čl. 40 

odst. 3 Legislativních pravidel vlády), dále doporučujeme slovo 

„identifikující“ nahradit např. slovem „označující“. 

 

12. K odstavci 1 písm. k) až m) - V těchto písmenech je 

vysvětlena nominace jako určité oznámení. Následně v písm. n) 

se hovoří již o obchodním oznámení. Není jasný záměr 

předkladatele, proč učinil toto rozlišení.  

 

13. K odstavci 1 písm. t) – upozorňujeme na rozdílnou definici 

v časovém úseku „plynárenského dne“ podle navržené právní 

úpravy a podle předpisu EU. 

 

14. Přechodná ustanovení - Doporučujeme toto ustanovení 

přepracovat a to následovně. Všude, kde se v návrhu v § 77 a 

78 hovoří o „použití ustanovení podle dosavadního právního 

předpisu“ doporučujeme nahradit formulací „podle vyhlášky č. 

365/2009 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky“. 

Závěr 
Zásadní připomínky požadujeme akceptovat a ostatní zohlednit. 

MMR 

29547/2015-31 

Sděluji, že k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem 

Ministerstvo pro místní rozvoj neuplatňuje zásadní připomínky; 

upozorňujeme pouze na nesoulad v názvu vyhlášky, který je 

uveden v návrhu a v průvodním dopisu. 

Akceptováno. 

 

MPO 

MPO 41504/15/32200/01000 

K § 1 odst. 1 písm. a) a d) 

 

Jde o duplicitní definice, preferujeme definici označenou 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 37 z 44 

písmenem d)." 

K § 2 odst. 2 

 

Doporučujeme ve stručnosti doplnění a vysvětlení pojmů 

měření typu A, B, C a CM anebo variantně udělat v textu odkaz 

na vyhlášku č. 108/2011 Sb., kde se toto vysvětlení nachází. 

Akceptováno. 

Vyřešeno uvedením odkazu na vyhlášku 

č. 108/2011 Sb. 

 

 

K § 7 odst. 1 

 

Doporučujeme doplnit o následující větu „Měsíční přepravní 

kapacitu pro body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat 

nejdéle na dobu 60 po sobě následujících plynárenských měsíců 

následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o 

rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.“ 

Akceptováno. 

 

K § 9 odst. 4 

 

Doporučujeme zkrátit termín nejpozdějšího podání žádosti o 

rezervaci přepravní kapacity na dva pracovní dny před 

plynárenským dnem, od kterého má být zahájena přeprava 

podle této rezervace. 

Neakceptováno. 

ERÚ se bude tímto podnětem zabývat při 

příští úpravě vyhlášky. Klíčové je, aby 

procesy a termíny pro rezervaci přepravní 

kapacity na dobu neurčitou a měsíční 

přepravní kapacitu týkající se odběrných 

míst zákazníků připojených k přepravní 

soustavě byly obdobné jako pro odběrná 

místa připojená k distribuční soustavě. 

K § 9 odst. 5 

 

Doporučujeme zkrátit reakci provozovatele přepravní soustavy 

na podanou žádost o rezervaci přepravní kapacity na max. 36 

hodin. 

Akceptováno s úpravou.  

Zkráceno na 24 hodin, analogicky 

provedeno i v ustanovení § 16 odst. 7. 

K § 41 odst. 9 

 

Doporučujeme upravit první větu následovně: „Operátor trhu o 

tomto přiřazení informuje nového dodavatele, nový subjekt 

Ustanovení upraveno na základě připomínek 

účastníků trhu s plynem. 
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zúčtování, subjekt zúčtování přiřazený podle odstavce 6 a 

provozovatele distribuční soustavy, a odstraní příznak přiřazený 

k dotčenému odběrnému místu podle odstavce 3. Subjekt 

zúčtování přiřazený podle odstavce 6 by měl být informován 

jako účastník procesu.“ 

Připomínka doporučující obecná 

 

Doporučujeme zvážit možnost zrušení rezervaci přepravní 

kapacity do/ze zásobníků plynu ze strany obchodníků a tím 

usnadnit a zatraktivnit využívání zásobníků plynu v ČR. 

Bude řešeno při následující novelizaci. 

Připomínka doporučující legislativně technického charakteru k 

normativnímu textu návrhu vyhlášky 

 

Doporučujeme označení všech jednotlivých částí vyhlášky 

(včetně nadpisů) zarovnat na střed stránky. 

 

Upozorňujeme, že v případě implementace právních předpisů 

EU je třeba postupovat dle přílohy č. 5 LPV (Způsob 

prokazování slučitelnosti navrhovaných právních předpisů s 

právem EU – body 1 až 4). 

 

Upozorňujeme, že dle čl. 39 odst. 2 LPV by paragraf zpravidla 

neměl obsahovat více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 

přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na 

více paragrafů. Velký počet odstavců (v jednom případě až 17) 

se týká těchto ustanovení paragrafů: 5, 7, 9,14, 16, 17, 18, 22, 

26, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 48, 58, 59, 61, 62, 67, 68, 71, 72, 

73,74,76, 77. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. Doplněno. 

 

Neakceptováno. 

Energetický regulační úřad respektuje čl. 39 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Jeho 

charakter je ovšem doporučující. Pokud je 

ve vyhlášce uvedeno více odstavců 

v jednom paragrafu, je to z důvodů 

logického navázání a konzistentnosti. I tento 

záměr při tvorbě právních předpisů čl. 39 

výslovně uvádí.   

 

Připomínky doporučující legislativně technického charakteru k 

jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky 

 

Ad § 7 odst. 8 

Akceptováno. 
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K § 7 odst. 8 – doporučujeme za slova „nejdříve od 9:00“ vložit 

slovo „hodin“. 

 

K § 9 odst. 7 – doporučujeme za slova „nejdříve v 9:00“ vložit 

slovo „hodin“. 

 

K § 9 odst. 9 – doporučujeme slova „podle odstavce 5 až 8“ 

nahradit slovy „podle odstavců 5 až 8“. 

 

K § 11 – doporučujeme u označení odstavců doplnit kulatou 

závorku. 

 

K § 41 odst. 2 – ve větě první doporučujeme za slova „soustavy 

do 23:00“ vložit slovo „hodin“. Dále ve větě druhé 

doporučujeme za slova „věty do 23:00“ vložit slovo „hodin“. 

 

K § 41 odst. 7 – doporučujeme za slova „nejpozději do 10:00“ 

vložit slovo „hodin“. 

 

K § 49 – doporučujeme za slova „v termínu“ vložit slovo 

„podle“. 

 

K § 57 odst. 2 písm. l), n) a o) – doporučujeme označit uvedená 

písmena tak, aby navazovala na předchozí, tedy označení 

písmen „l), n) a o)“ jako písmena „k), l) a m)“. 

 

K § 71 odst. 2 písm. d) až g) – doporučujeme označit uvedená 

písmena tak, aby navazovala na předchozí, tedy označení 

písmen „d), e), f) a g)“ jako písmena „c), d), e) a f)“. 

 

K § 73 odst. 7 – doporučujeme opravit chybně uvedený odkaz 

na poznámku pod čarou „144)“ na „14)“. 

Ad § 9 odst. 7 

Akceptováno. 

 

Ad § 9 odst. 9 

Akceptováno. 

 

Ad § 11 

Akceptováno. 

 

Ad § 41 odst. 2 

Akceptováno. 

 

Ad § 41 odst. 7 

Akceptováno. 

 

Ad § 49 

Akceptováno. 

 

Ad § 57 odst. 2 písm. l), n) a o) 

Akceptováno. 

 

Ad § 71 odst. 2 písm. d) až g  

Akceptováno s výhradou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 

odstraněn. 

 

Ad § 73 

Akceptováno. 

 

Ad § 77 a § 78) 

Neakceptováno. 

Legislativní pravidla vlády umožňují členit 
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K § 77 a § 78 – doporučujeme přechodná ustanovení členit na 

body. 

 

K § 80 – doporučujeme za slova „nabývají účinnosti“ vložit 

slovo „dnem“. V odůvodnění vysvětlit, z jakého důvodu 

některé části vyhlášky nabývají účinnosti 1. 11. 2015, jiné 1. 1. 

2016 a další 1. 7. 2016. Protože odůvodnění vyhlášky 

neobsahuje zvláštní část, není možné tyto informace získat. 

 

Závěr 

Požadujeme zapracovat uplatněné připomínky.  

přechodná ustanovení na body u novely 

právního předpisu. Členění na body je v nich 

uvedena jako možnost, nikoli povinnost. 

 

Ad § 80 

Akceptováno. 

 

 

 

MSP 

MSP-831/2015-LO-SP/2 

K návrhu vyhlášky obecně 

 

Doporučujeme dát návrh vyhlášky do souladu s čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého by v paragrafu 

nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. 

 

Dále doporučujeme dát poznámky pod čarou do souladu s čl. 

47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, podle kterého text 

poznámky pod čarou končí tečkou. 

Neakceptováno. 

 

Energetický regulační úřad respektuje čl. 39 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Jeho 

charakter je ovšem doporučující. Pokud je 

ve vyhlášce uvedeno více odstavců 

v jednom paragrafu, je to z důvodů 

logického navázání a konzistentnosti, Úřad 

vychází ze zkušeností se současným 

právním předpisem. 

I tento záměr při tvorbě právních předpisů 

čl. 39 výslovně uvádí.   

 

 

Akceptováno. 

K § 7 odst. 4 

 

Doporučujeme slovo „kapacitu“ nahradit slovem „kapacity“. 

Akceptováno. 

K § 9 odst. 2 písm. c) Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA359UNAK)



Stránka 41 z 44 

 

Doporučujeme slovo „kapacita“ nahradit slovem „kapacity“. 

K § 9 odst. 7 

 

Doporučujeme za slova „nejdříve v 9:00“ doplnit slovo 

„hodin“. 

Akceptováno. 

K § 11 a § 13 

 

Doporučujeme dát označení odstavce do souladu s čl. 26 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého se odstavce 

uvádějí v kulatých závorkách. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 7 

Doporučujeme v poslední větě dotčeného ustanovení slovo 

„smlouva“ nahradit slovem „smlouvu“. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 8 

 

Doporučujeme v první větě dotčeného ustanovení za slovy 

„typu A nebo B,“ vymazat pomlčku. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 1 

 

Doporučujeme za slova „typu A nebo B“ doplnit čárku. 

Akceptováno. 

K § 41 odst. 7 

 

Doporučujeme za slova „nejpozději do 10:00“ doplnit slovo 

„hodin“. 

Akceptováno. 

K § 54 odst. 1 a 2 

 

Doporučujeme věty dotčených ustanovení zakončit tečkou. 

Akceptováno. 

K § 71 odst. 12 

 

Akceptováno s výhradou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 
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Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „den“. odstraněn. 

 

K § 73 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) 

 

Doporučujeme za slova „lhůta tří pracovních“ doplnit slovo 

„dnů“. 

Akceptováno. 

K § 73 odst. 7 

 

Doporučujeme číslo poznámky „144“ nahradit číslem „14“. 

Akceptováno. 

K § 74 odst. 6 

 

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné namísto slovního 

spojení „operátor trhu provede ve dni“ použít slova „operátor 

trhu provede ke dni“. 

Neakceptováno. 

Došlo by ke změně smyslu ustanovení. 

K § 76 odst. 1 

 

Za písmena, na která se dotčené ustanovení odkazuje, 

doporučujeme doplnit poloviční závorku.  

Akceptováno. 

K důvodové zprávě 

 

Ustanovení čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády stanoví, 

že součástí návrhu vyhlášky bje odůvodnění, pro jehož obsah se 

použije čl. 14 Legislativních pravidel vlády, a tedy, že součástí 

návrhu je taková důvodová zpráva, která má obecnou a zvláštní 

část. 

 

Na základě výše uvedeného požadujeme materiál doplnit o 

zvláštní část důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

Doplněno 

MV 

č.j.MV-126078-4/LG-2015 

K § 71 odst. 5 písm. c) 

 

Doporučujeme za účelem zpřesnění a s ohledem na nadpis § 71 

Akceptováno s výhradou. 

Na základě obdržených připomínek byl § 71 

odstraněn. 
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i dikci odstavce 1 za slovo „žádosti“ vložit slova „ o 

informaci“. 

Legislativně technická připomínka 

 

Obecně: 

Doporučujeme v textu návrhu vyhlášky doplnit na řadě míst 

příslušnou interpunkci, tj. např. chybí tečky, čárky, dvojtečky 

před následnými výčty v pododstavcích. 

Dále doporučujeme upravit členění paragrafů v souladu s čl. 39 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

 

Neakceptováno. 

Energetický regulační úřad respektuje čl. 39 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Jeho 

charakter je ovšem doporučující. Pokud je 

ve vyhlášce uvedeno více odstavců 

v jednom paragrafu, je to z důvodů 

logického navázání a konzistentnosti. I tento 

záměr při tvorbě právních předpisů čl. 39 

výslovně uvádí.   

MZE 

Čj. 46966/2015-MZE-12153 

K § 9 odst. 2 písm. c): doporučujeme slovo „kapacita“ nahradit 

slovem „kapacity“ 

Akceptováno. 

K § 14 odst. (8): doporučujeme odstranit znaménko „-“ před 

slovy „…se ve smlouvě o zajištění služby…“ 

Akceptováno. 

Odstraněno znaménko „,“ 

K § 15 odst. 1 písm. a): doporučujeme nahradit slova „kapacity 

podle § 16“ slovy „kapacity podle § 17“  

Neakceptováno 

Odkaz na § 16 je v pořádku. 

K § 15 odst. 1 písm. b): doporučujeme nahradit slova „kapacity 

podle § 16“ slovy „kapacity podle § 17“    

 

Neakceptováno 

Odkaz na § 16 je v pořádku. 

K příloze č. 6 bod 1.: doporučujeme odstranit znaménko „-“ 

před slovy „…5058 MWh…“  

Neakceptováno. 

Jde o uvedení záporné hodnoty. 

K příloze č. 6 bod 6.: doporučujeme slovo „upokojen“ slovem 

„uspokojen“ 

Akceptováno. 

K příloze č. 14 bod 3.: doporučujeme slova „…s měřením typu 

¨C nebo CM“ nahradit slovy „…s měřením typu C nebo CM“   

Akceptováno. 

K odůvodnění 

Na str. 10 bod 2.1.3 Varianta II: doporučujeme slovo „EÚ“ 

Akceptováno 

Upraveno 
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nahradit slovem „EU“  

 

Na str. 15 v tabulce náklady Varianta III: doporučujeme 

nahradit slova „…kteří způsobili odchylku a vyvolali tak 

potřebu…“ slovy „…které způsobily odchylku a vyvolaly tak 

potřebu…“  

MZP 

59616/ENV/15 

2895/M/15 

Doporučující připomínka: 

 

1. Část materiálu „Návrh vyhlášky“: 

V názvu vyhlášky doporučujeme změnit velké písmeno ve 

slově „Pravidlech“ na písmeno malé 

 

2. Část materiálu „Návrh vyhlášky“: 

V úvodní větě vyhlášky doporučujeme doplnit novely 

zmocňovacího ust. § 98 odst. 1 písm. i) energetického zákona. 

Jde o zákon č. 158/2009 Sb., a o zákon č. 211/2011 Sb. 

 

3. Část materiálu „Návrh vyhlášky“: 

U nadpisů jednotlivých částí vyhlášky doporučujeme jejich 

zařazení na střed příslušných řádků. 

 

Závěr 

K materiálu uplatňujeme doporučující připomínky. 

Ad 1) Neakceptováno. 

Označení vyhlášky o Pravidlech trhu 

s plynem je záměrné. 

 

Ad 2) Neakceptováno. 

Poslední novela zmocňovacího ustanovení § 

98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb. 

je dána zákonem č. 131/2015 Sb. 

 

Ad 3) Akceptováno. 

NEPOVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 

HK ČR 

Č.j.: 146/6000/2015 

V rámci konzultačního procesu se objevilo několik návrhů 

modelů implementace NC BAL. Po zhodnocení předkládaných 

návrhů implementace NC BAL s ohledem na míru rizika, 

kterou mohou pro trh s plynem v ČR znamenat, vyslovujeme 

tímto jednoznačnou podporu návrhu Energetického regulačního 

úřadu, který je implementován do textu předkládaného návrhu 

nové vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. 

Děkujeme za stanovisko, Úřad jej bere na 

vědomí.  
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