
IV.                                                                

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské 

soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

 

vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem 

dvanáctého kalendářního měsíce po jejím 

vyhlášení 

 

 

      

Implementace práva EU: Ne 

 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem předloženého materiálu je úprava vyhlášky z důvodu potřeby změny v četnosti a ve 

struktuře zasílaných odhadů spotřeby zemního plynu v jednotlivých distribučních zónách, které 

provozovatelé distribučních soustav poskytují provozovateli přepravní soustavy. Původní znění 

vyhlášky předpokládá pouze posílání odhadů na následující den v blíže nespecifikovaném 

formátu a čase. Novelizace výše uvedené vyhlášky navazuje i na novelu vyhlášky č. 349/2015 

Sb., o Pravidlech trhu s plynem, podle které provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje 

informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách, zejména: 

 denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic všech uživatelů na začátku každého 

vyrovnávacího období a prognózu souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů 

na konci každého plynárenského dne, 

 na konci plynárenského dne prognózu výše akumulace přepravní soustavy na následující 

plynárenský den aktualizovanou v rámci plynárenského dne, pro který byla určena.  

Úpravou vyhlášky dojde ke zpřesnění odhadů předpokládané systémové odchylky a prognózy 

akumulace plynu na konci plynárenského dne včetně zveřejňování průběžně aktualizované 

prognózy souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů. Systémové řešení nabízí další 

přidanou hodnotu v podobě výše uvedeného potenciálu na zlepšení kvality dat využívaných pro 

zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy a distribuce zemního plynu na území České 

republiky.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
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S navrženou úpravou vyhlášky č. 345/2012 Sb., nejsou spojeny žádné nové náklady a 

nepředpokládají se ani zvýšené dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

  3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních orgánů 

EU a obecnými právními zásadami. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Nemá negativní dopady na podnikatelské prostředí v České republice, avšak zanedbatelné pro 

jednotlivé dotčené subjekty. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 

diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady 

ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

Vzhledem k technickému charakteru navržené právní úpravy nelze předpokládat dopady do 

sociální oblasti, ani na specifické skupiny obyvatel (zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny). 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Jedná se o úpravu dotčených ustanovení vyhlášky č. 345/2012 Sb., bez přímých dopadů na 

životní prostředí. 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení 

plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. 

 

1.2 Definice problému 

 

Původní znění vyhlášky reprezentovalo pouze posílání odhadů na následující den 

v blíže nespecifikovaném formátu a čase. Je proto nutné z důvodu potřeby změny v četnosti   

a ve struktuře zasílaných odhadů spotřeby zemního plynu v jednotlivých distribučních 

zónách, které provozovatelé distribučních soustav poskytují provozovateli přepravní soustavy 

provést takovou úpravu systémového řešení, která by vedla ke zlepšení kvality dat 

využívaných pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy a distribuce zemního plynu na 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrhem předpisu nedochází k rozšíření kontrolních mechanizmů, ty již existují a jsou funkčně 

zakotveny 

3.10 Korupční rizika: Ne  

Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční rizika. Navíc, 

ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika 

identifikována. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Vzhledem k navrženým úpravám dotčených ustanovení, nevyplývají žádné dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu. 
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území České republiky. Naopak, při zachování současného stavu hrozí snížení v současnosti 

dosahované kvality odhadů, včetně ostatních navazujících ukazatelů. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

 Novelizace uvedené vyhlášky navazuje na novelu vyhlášky č. 349/2015 Sb., 

o Pravidlech trhu s plynem, podle které provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje informace 

o přepravních kapacitách a souvisejících službách, zejména: 

l) denně souhrnný stav vyrovnávacích pozic všech uživatelů na začátku každého 

vyrovnávacího období a prognózu souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů na 

konci každého plynárenského dne, 

m) na konci plynárenského dne prognózu výše akumulace přepravní soustavy na následující 

plynárenský den aktualizovanou v rámci plynárenského dne, pro který byla určena. 

Taktéž souvisí i s novým modelem fyzického vyrovnání plynárenské soustavy podle síťového 

kodexu BAL NC, který vyžaduje zpřesnění odhadu spotřeby plynu v domácí zóně 

a předpokládá intenzivnější součinnost provozovatele přepravní soustavy s provozovateli 

distribučních soustav. Provozovatel přepravní soustavy požádal o možnost zasílání 

zpřesněných odhadů od provozovatelů distribučních soustav, minimálně čtyřikrát za den, 

v předem definovaných časech a formátu, včetně hodinového profilu odběru. Provozovatelé 

distribučních soustav žádosti vyhověli s připomínkou, že tato činnost přinese dodatečné, 

dlouhodobě neudržitelné pracovní vytížení jejich zaměstnanců, a že vzhledem k chybějícímu 

systémovému řešení nelze zajistit zasílání hodinového profilu odběru a garantovat kvalitu 

požadovaných dat. Zasílání dat v uvedeném formátu bylo nastaveno od srpna 2015. 

V souvislosti s tím nastavil provozovatel přepravní soustavy aktualizaci zveřejňovaného 

odhadu systémové odchylky v průběhu dne a vzhledem k vyšší přesnosti odhadů od 

provozovatelů distribučních soustav, začal jejich data využívat při přípravě plánu přepravy, 

který zahrnuje také činnosti související s bilancováním plynárenské soustavy.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

 

Držitelé licencí na přepravu a distribuci plynu, skladování plynu a výrobu plynu. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Předpokládané zlepšení procesu přípravy plánu provozu, fyzického vyrovnávání 

soustavy a povinného zveřejňování dat: 

 

 snížení chybovosti zasílaných dat o předpokládané spotřebě domácí zóny ze strany 

provozovatelů distribučních soustav, 

 možnost hodinové (průběžné) aktualizace předpokladu spotřeby, včetně hodinového 

profilu odběru pro potřeby fyzického vyrovnávání soustavy, 

 možnost zahrnout do přípravy plánu i ostatní vlivy, které současný systém neumožňuje 

(předpoklad zprovoznění velkých průmyslových odběrů, předpoklad využití 

akumulace distribuční soustavy), 

 zpřesnění odhadů spotřeby, včetně ostatních dopočítaných údajů zveřejňovaných 

provozovatelem přepravní soustavy pro potřeby obchodníků s plynem tj. 

předpokládané systémové odchylky a prognózy akumulace na konci plynárenského 

dne, 
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 možnost zveřejnění průběžně aktualizované prognózy souhrnného stavu 

vyrovnávacích pozic všech uživatelů na základě validních dat, 

 zvýšení uživatelského komfortu obsluhy provozovatelů distribučních soustav 

a provozovatele přepravní soustavy při odhadu a zpracování spotřeby. 

 

Hodinový předpoklad profilu odběru je v systémech provozovatele přepravní soustavy 

dále využíván pro potřeby vyrovnávání soustavy, pro které je rozhodující nejen denní změna 

akumulace, ale i hodinová, neboť všechny uzavřené propojovací dohody předpokládají 

dodržení okamžité hodnoty kontrahované veličiny, zejména předávacího tlaku. V současné 

době je v systému využíván historický profil, což do odhadu vnáší nepřesnost a možnost 

chybného rozhodnutí o vyrovnávací akci. 

Zahrnutí výše zmíněných, pro provozovatele přepravní soustavy neznámých, vlivů bude mít 

další pozitivní dopad na zpřesnění přípravy plánu provozu přepravní soustavy. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Předmětem návrhu předpisu je systémové řešení nabízející další přidanou hodnotu 

v podobě výše uvedeného potenciálu na zlepšení kvality dat využívaných pro zajištění 

bezpečnosti a spolehlivosti přepravy a distribuce zemního plynu na území České republiky. 

Návrh předpisu nijak nově neupravuje odpovědnosti, tyto zůstávají zachovány a dále nemění 

možnosti obrany proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy. Návrh novely dotčené 

vyhlášky nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy, předpis je přiměřený množině 

vztahů, které má upravovat. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1 Nulová varianta – Zachování současného legislativního stavu, a tím i manuálního 

odhadu a zasílání požadovaných dat.  

V případě zachování současného stavu hrozí, že provozovatelé distribučních soustav nebudou 

schopni dlouhodobě data zasílat v požadované četnosti a kvalitě, což může způsobit opětovné 

snížení jejich přesnosti, potažmo přesnosti dat zveřejňovaných provozovatelem přepravní 

soustavy, zejména v podobě predikce systémové odchylky. Další nevýhodou zachování 

současného stavu je vyčerpání jeho potenciálu se dále rozvíjet a zpřesňovat, naopak hrozí 

postupné zhoršování výsledků. 

 

2.2 Varianta I. – Úprava znění vyhlášky a možnost investice do automatizovaného 

systémového řešení na straně provozovatelů distribučních soustav. Investice budou kryty 

z rozpočtů jednotlivých společností a uplatněny v rámci regulace. Doporučujeme 

pokračování dle této navrhované právní úpravy v souladu s návrhem provozovatelů 

distribučních soustav a provozovatelem přepravní soustavy. Systémové řešení nabízí zlepšení 

kvality dat využívaných pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy a distribuce 

zemního plynu na území České republiky. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Nulová varianta 

Celkové náklady jsou cca 730 000 Kč /rok. Tato částka představuje náklady na 

personální zajištění zaměstnanci dispečinků provozovatelů distribučních soustav. Výpočet 
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zahrnuje cca 30 minut za den, které musí zaměstnanec dispečinku věnovat odhadu spotřeby   

a zpracování dat. Hodinová sazba je uvažována 1 000 Kč/osoba na celkem čtyřech 

pracovištích, tedy cca 2 000 Kč. / den. 

 

Tato varianta již své přínosy vyčerpala a z uvedených vyhodnocení je zřejmé, že přinesla 

významné zlepšení v dotčených procesech. Bohužel, tento stav je vzhledem k nárokům 

kladených na zaměstnance provozovatelů distribučních soustav obtížně udržitelný a je silně 

ovlivněný faktorem lidské chybovosti, neboť provozovatelé distribučních soustav poskytují 

požadovaná data bez adekvátního systémového a procesního řešení. 

 

Varianta I.  

V této variantě by nevznikly žádné nové přímé náklady na státní rozpočet. Investice do 

systémového řešení na straně provozovatelů distribučních soustav (odhad cca 2,4 mil. Kč) 

zahrnuje projektovou přípravu, nákup a instalaci komplexního systému pro odhad spotřeby 

plynu a datové propojení s provozovatelem přepravní soustavy.  Odhad nákladů vychází z 

nabídkové ceny na instalaci systému pro predikci spotřeby plynu poptávaný provozovatelem 

přepravní soustavy v roce 2015. Provozní náklad (odhad cca 365 000 Kč/rok) představuje 

personální zajištění zaměstnanců dispečinků provozovatelů distribučních soustav a přepravní 

soustavy. Po zavedení systémového řešení je uvažována poloviční doba pro obsluhu systému, 

cca 15 minut za den, neboť odpadá zejména zpracování dat. 

 

Přínosem této varianty jsou očekávané úspory na straně obchodníků s plynem související se 

zpřesněním a průběžnou aktualizací předpokladu souhrnného stavu vyrovnávacích pozic 

všech uživatelů soustavy předpokládané systémové odchylky a prognózy výše akumulace na 

konci plynárenského dne. Tyto údaje, z nichž některé jsou již nyní povinně zveřejňované 

provozovatelem přepravní soustavy, využívají obchodníci s plynem pro zajištění vyrovnaných 

dodávek plynu a jejich zpřesněním lze očekávat nejen optimalizaci jejich nákladů, ale             

i snížení nerovnováhy dodávek a odběrů pro domácí spotřebu a s tím související snížení 

poplatků za vyrovnávací akce. 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 

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

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Z údajů uvedených pod bodem 3 vyplývá, že u varianty I. dojde ke snížení ročních 

provozních nákladů oproti současnému stavu (nulová varianta) na cca polovinu a tedy 

k úspoře provozních prostředků u dotčených plynárenských společností ve výši cca 365 000 

Kč ročně.  Lze tedy reálně předpokládat, že výše uvedené celkové investiční náklady ve výši 

2,4 mil. Kč budou za sedm let z těchto úspor uhrazeny.  Varianta I. - oproti stávající úpravě 

systémové řešení nabízí další přidanou hodnotu v podobě výše uvedeného potenciálu na 

zlepšení kvality dat využívaných pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přepravy                 

a distribuce zemního plynu na území České republiky. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

MPO upřednostňuje postup podle Varianty I., tedy novelizaci dosavadní vyhlášky, která 

by odpovídajícím způsobem navazovala na novelu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o pravidlech 

trhu s plynem. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Novela vyhlášky předpokládá nabytí účinnosti do dvanácti měsíců od vydání. Do té 

doby musí provozovatelé distribučních soustav instalovat systémová řešení na odhad spotřeby 

plynu v jejich zóně a zasílat požadovaná data ve vyhovující kvalitě provozovateli přepravní 

soustavy. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Provedení statistického vyhodnocení kvality dat zveřejňovaných provozovatelem 

přepravní soustavy a porovnat jej s hodnocení za období, kdy nebyla data zasílána. Navržený 

vzorek porovnávaných dat je navržený za 24 měsíců. 

 

 

 

 

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

 Problematika byla konzultována se zástupci všech provozovatelů distribučních 

soustav, zástupcem provozovatele přepravní soustavy, rovněž s Českým plynárenským 

svazem a bylo doporučeno původní vyhlášku novelizovat.  

8.       Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ing. Vladislav Král 

Odbor plynárenství a kapalných paliv 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Tel: 224 853 474, e-mail: kral@mpo.cz 

 

Ing. Pavel Kodada 

Odbor plynárenství a kapalných paliv 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Tel: 224 853 511, e-mail: kodada@mpo.cz 
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