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III. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Návrh novely vyhlášky se předkládá na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je 
Energetický regulační úřad (dále také „Úřad“) povinen stanovit prováděcím právním předpisem 
Pravidla trhu s plynem. 

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., 
o Pravidlech trhu s plynem (dále také „pravidla trhu s plynem“). Vyhláška stanovuje zejména 
pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím 
zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením 
plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých 
podmínek. Vyhláška dále stanovuje mimo jiné způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské 
soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání 
žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro 
přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro 
vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro 
vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího 
plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při 
prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, druhy 
krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení 
a užití typových diagramů dodávek plynu, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup 
při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, 
neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu 
dodavatelem poslední instance. 

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která vstoupila v účinnost dne 
1. ledna 2016, byla novelizována vyhláškou č. 416/2016 Sb., která je účinná ode dne 
1. ledna 2017. 

Energetický regulační úřad při přípravě předkládaného návrhu vyhlášky zvažoval, zda 
provedené úpravy předložit jako návrh nového znění předmětné vyhlášky, nebo jako novelu 
vyhlášky č. 349/2015 Sb. Rozhodnutí předložit návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb. vychází 
z charakteru a závažnosti úprav, nikoli z množství novelizačních bodů. Navzdory relativně 
vysokému počtu novelizačních bodů se ve většině případů jedná o úpravy, které upřesňují text 
ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu 
nastavených procesů, které byly identifikovány po vstupu předmětné vyhlášky v platnost. 
Nedochází tak ke změně principů postupů a nastavení termínů, na nichž je fungování trhu 
s plynem v České republice založeno. Upřesňující novelizační body jsou odůvodněny ve zvláštní 
části. Vzhledem k rozsahu vyhlášky představuje vydání nového znění předmětné vyhlášky 
administrativně náročný krok v průběhu legislativního procesu. 
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Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Hlavní důvody pro úpravu platné vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem jsou: 

• postupy a termíny pro přístup k přepravní soustavě v návaznosti na povinnost zřídit 
virtuální propojovací body  

o Úprava řeší základní postupy a termíny pro uzavírání smluv o poskytnutí služby 
přepravy plynu, v jejichž rámci budou stávající kontrakty převedeny na virtuální 
propojovací body. 

o Návrh vychází z tzv. duálního modelu, který umožňuje současnou existenci 
hraničních bodů a virtuálních hraničních bodů včetně zachování existujících 
smluv, které však mohou být za definovaných podmínek převedeny z hraničních 
bodů na virtuální propojovací body. 

• aktualizace postupů pro vyrovnávání přepravní soustavy 
o Úprava vychází z vyhodnocení modelu vyrovnávání plynu v soustavě, který je 

účinný od 1. července 2016. Návrh přímo reaguje na potřebu úpravy postupu 
realizace vyrovnávacích akcí ze strany provozovatele přepravní soustavy, neboť 
po vyhodnocení průběhu dní s extrémním nárůstem spotřeby (únor/březen 
2018) byly identifikovány odchylky mezi možnostmi provozovatele přepravní 
soustavy řídit bezpečně a spolehlivě soustavu a nastavenými postupy. 

o Na základě kontinuálního vyhodnocení účinnosti fungování platného systému 
vyrovnávání soustavy dochází ke zpřesnění nastavených procesů tak, aby 
pravidla pro realizaci vyrovnávacích akcí provozovatelem přepravní soustavy 
odrážela potřeby provozovatele přepravní soustavy na řízení a provozování 
soustavy. Zároveň se navrženou úpravou omezuje prostor pro spekulativní 
operace ze strany obchodníků, kteří mají potenciál generovat náklady, které by 
zvyšovaly regulovanou cenu přepravy do domácího bodu, protože by musely být 
zahrnuty do výpočtu korekčního faktoru provozovatele přepravní soustavy, aby 
provozovatel přepravní soustavy měl na konci roku neutrální pozici. 

• informování zákazníka o termínu zahájení dodávky novým dodavatelem po realizované 
změně dodavatele 

o Návrh reflektuje zkušenosti ze současného stavu, kdy zákazník nemusí být 
informován o datu, ke kterému dojde k zahájení dodávek plynu do odběrného 
místa zákazníka novým dodavatelem. Návrh v konečném důsledku zvýší 
informovanost zákazníka o změně dodavatele plynu do jeho odběrného místa 
a přinese zákazníkovi nový prostor pro aktivní obhajobu jeho skutečných zájmů. 

• úprava mechanismu stanovení normálové teploty 
o Návrh reaguje na skutečnost, že současné hodnoty normálových teplot používané 

např. pro predikce a typové diagramy dodávek jsou dlouhodobě systematicky 
nižší než skutečné teploty. Tato diference vyvolává nepřesnosti v alokaci 
spotřeby za odběrná místa s měřením typu C. 

• úprava pravidel pro přístup k zásobníkům plynu 
o Návrh si klade za cíl zvýšit flexibilitu provozovatelů zásobníků plynu pro nabídku 

produktů skladovací kapacity - úprava reaguje na zvyšující se konkurenci na trhu 
s flexibilitou. Návrh proto eliminuje některá limitní omezení spojená s rezervací 
skladovacích kapacit. Dochází k  možnostem pro rozšíření portfolia nabízených 
produktů skladovacích kapacit. 

o Návrh v souladu se zmocněním stanovuje doposud chybějící termíny pro 
předkládání a uzavírání smluv o uskladňování. 

• úprava ustanovení, kde byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu 
nastavených procesů, nebo kde byla identifikována písařská nebo stylistická chyba. 

Základní cíl návrhu novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem vychází z výše identifikovaných 
důvodů, kdy záměrem Energetického regulačního úřadu je nastavit postupy a termíny tak, aby 
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byl jednak umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, 
a dále, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem, nebo 
ohrožení zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky a zároveň, aby nedošlo k nárůstu 
cen pro zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady. Návrh 
vyhlášky zároveň důsledně reflektuje požadavek na dodržování práv zákazníků/spotřebitelů 
jako jediné skupiny, která nemá k dispozici právní a administrativní aparát, který by hájil 
výhradně její zájmy. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem je v souladu se zákonem 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná vyhláška se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. i) bodu 1 až 14 
energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 

Návrh novely vyhlášky se předkládá na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. i) energetického 
zákona, podle kterého je Úřad oprávněn stanovit vyhláškou pravidla přístupu k přepravní 
soustavě, k distribučním soustavám a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro 
umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu a způsoby 
řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, termíny pro předkládání žádostí o uzavření 
smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí 
odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek 
a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování 
a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při 
předcházení stavu nouze, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, postup 
provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku 
smlouvy o uskladňování plynu, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich 
vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, termíny 
a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst, 
postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, 
neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě, postup při zajištění dodávky plynu 
dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby 
distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání 
údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny 
účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem, technické požadavky na 
provoz pro ověření technologie a postup pro stanovení zálohových plateb. Předkládaný návrh 
vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem. 

Návrh vyhlášky adaptuje právní řád na článek 19 bod 9. Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 
16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity 
v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 984/2013, 
a to v ustanovení § 2 odst. 2 písm. w) a § 8a odst. 1 novelizované vyhlášky.  

Návrh vyhlášky zasahuje do ustanovení § 2 odst. 2 písm. w),  § 8a, § 9 odst. 3, § 18, § 29 odst. 1, § 
29 odst. 2, § 29 odst. 4, § 30, § 31 odst. 1 a 2, § 63 odst. 3, § 70 odst. 3, § 73 odst. 1 a § 92 odst. 
1 až 3, kterými jsou implementovány závazky vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze 
dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity 
v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) 984/2013 
a z Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro 
vyrovnávání plynu v přepravních sítích. 
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Návrh vyhlášky je v souladu se 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 a 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) 1775/2005. 

Návrh vyhlášky není s právem EU v rozporu. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky a dopady na životní prostředí 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 
Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 
navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 
jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. 

Návrh novely vyhlášky může pro určitou skupinu dotčených držitelů licence (provozovatelé 
zásobníku plynu a operátor trhu) znamenat nutnost nezbytné úpravy relevantních modulů 
informačních systémů těchto vybraných účastníků trhu s plynem – tato skutečnost může 
současně znamenat pro tyto subjekty novou finanční zátěž. Vzhledem k tomu, že úprava 
vyhlášky nepředpokládá vytvoření nových, ale pouze doplnění existujících informačních 
systémů, lze předpokládat finanční dopad v minimálním rozsahu.   

Podnikatelské prostředí v oblasti plynárenství v České republice primárně upravuje energetický 
zákon a na úrovni podzákonného právního předpisu bylo v základech nastaveno stávající 
vyhláškou č. 349/2015 Sb., která nahradila vyhlášku č. 365/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a kontinuálně rozvíjí principy, postupy a procesy nastavené pro trh s plynem v ČR 
v roce 2009. Tímto postupem je zajištěno stabilní a předvídatelné prostředí pro všechny 
účastníky trhu s plynem v ČR. 

Očekává se zlepšení sociálního a podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu: 

• rozšíření možností, za nichž lze přistupovat k zásobníku plynu, 
• rozšíření informování zákazníka o termínu zahájení dodávky plynu po realizované 

změně dodavatele, 
• úpravy algoritmů pro vyrovnávání přepravní soustavy tak, aby byl systém 

nízkonákladový, 
• rozšíření možností pro rozvoj nabídky skladovacích produktů provozovatelem 

zásobníku plynu a  
• zpřesnění ustanovení, která v účinném znění nabízejí nejednoznačný nebo nepřesný 

výklad.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMS31)



5 z 10 
 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh novely 
vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Návrh novely vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 
osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh tak nepřináší negativní 
dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani k ochraně osobních údajů. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Jde o návrh, který se výhradně dotýká podnikatelských vztahů mezi účastníky trhu s plynem ve 
smyslu energetického zákona a  nelze předpokládat, že by důsledkem přijetí předkládaného 
materiálu mohla být přímá či nepřímá diskriminace nebo narušení rovnosti mužů a žen. Návrh 
vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně slabých, osob se 
zdravotním postižením a národnostních menšin. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. S ohledem na to, že 
návrh především zpřesňuje existující vztahy a procesy na trhu s plynem, navrhované změny de 
facto neumožňují vznik korupčního prostředí. Návrh novely vyhlášky proto nepředpokládá 
založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Předložený návrh novely vyhlášky nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část 

K čl. I: 

K bodům 1, 3, 17, 19, 23, 25, 33 a 36(Poznámky pod čarou č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10) 

Úprava reaguje na zrušení 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 jeho nahrazením Nařízením 
Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy 
přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení 
Komise (EU) č. 984/2013.  

K bodu 2, 4, 13, 16, 22, 32 (§ 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 1 písm. l), § 2 odst. 2 písm. a), § 9 
odst. 3, § 18 odst. 2, § 18 odst. 4, § 29 odst. 1, § 29 odst. 2, § 29 odst. 4, § 31 odst. 1) 

Formální úprava odkazu na Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se 
zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních 
soustavách a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 984/2013.   

K bodům 5, 76 – 78 (§ 2 odst. 1 písm. s), § 102 odst. 1 písm. b), § 102 odst. 2 písm. d), § 102 
odst. 2 písm. j)) 

Návrh reaguje na skutečnost, že současné hodnoty normálových teplot systematicky vychází 
nižší než skutečné teploty. Tato diference vyvolává nepřesnosti v alokaci spotřeby za odběrná 
místa s neprůběhovým měřením. Rozsah období, za které se teplotní normál stanovuje, bude 
podle úpravy definován operátorem trhu s tím, že k aktualizaci období dojde minimálně jednou 
za 5 let. 

K bodu 11 (§ 8a) 

Tímto ustanovením návrh vyhlášky adaptuje právní řád na článek 19 bod 9. Nařízení Komise 
(EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy 
přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení 
Komise (EU) č. 984/2013. 

K bodům 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26 - 31, 34, 35, 37, 38, 43, 66 - 69 (§ 2 odst. 
2 písm. w), § 4 odst. 1, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3 písm. c), § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2, 
§ 9 odst. 3, § 9 odst. 8, § 18 odst. 1, § 18 odst. 3, § 18 odst. 5, § 29, §29 odst. 3, § 29 odst. 5 a 6, 
§ 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30a odst. 2, § 30b odst. 1, § 31 odst. 2, § 32 odst. 1 písm. d), i) a j), § 32 
odst. 3, § 63 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 2 písm. a), § 63 odst. 3, § 66 odst. 4 písm. b), § 70 odst. 
3 a § 73 odst. 1). 

Úprava vychází z požadavku čl. 19 (9) Nařízení Komise (EU) 2017/459, kterým se zavádí kodex 
sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách. Návrh 
zavedení virtuálních hraničních bodů vychází z tzv. duálního modelu, který umožňuje současnou 
existenci hraničních bodů a virtuálních hraničních bodů včetně zachování existujících smluv, 
které však mohou být za definovaných podmínek převedeny z hraničních bodů na virtuální 
hraniční body. Návrh současně řeší problematiku postupů pro řízení překročení kapacity 
v případě smluvního překročení kapacity v případě koexistence hraničních bodů a virtuálních 
hraničních bodů. 
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K bodům 7 a 48 (§ 2 odst. 3 písm. a) a b), § 50 odst. 9) 

Úprava souvisí s potřebou stanovit transparentní pravidla pro převod plynu v rámci zásobníku 
plynu.  

K bodům 7, 46, 47, 49 - 52, 57 -63, 65 a 87   (§ 2 odst. 3 písm. c) a d), § 50 odst. 4, 5 a 6, § 51 
odst. 1, § 52 odst. 1 a 4, § 54 odst. 1 a 2, § 56 odst. 2, § 57 odst. 2 a 3, § 58 odst. 4 a 5, § 60 
odst. 2, Příloha č. 3) 

Úprava definuje skladovací kapacitu s pevným výkonem a skladovací kapacitu s přerušitelným 
výkonem za účelem rozšíření množiny produktů skladovací kapacity, které provozovatel 
zásobníku plynu nabízí zájemcům o skladovací kapacitu. Změna zároveň odstraňuje limitní 
podmínky délky trvání smluv o uskladnění pro základní kapacitní produkty. Úprava tak zvyšuje 
flexibility pro nabídku produktů skladovací kapacity, čímž reaguje na zvyšující se konkurenci na trhu 
s flexibilitou. 

K bodům 39 – 42, 79 (§ 32 odst. 1 písm. l), m) a n), § 32 odst. 2, § 102 odst. 7) 

Návrh reflektuje požadavky Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 a na základě vyhodnocení 
modelu vyrovnávání plynu v soustavě upravuje informace zveřejňované provozovatelem 
přepravní soustavy za účelem poskytnutí relevantních informací pro zajištění vyrovnané pozice 
dodávky/odběru plynu ze soustavy. 

K bodu 44 (§ 47 odst. 4) 

Úprava stanovuje stejné podmínky pro distribuci ve zkušebním provozu pro všechna odběrná 
místa, tj. pro nová odběrná místa i pro odběrná místa po rekonstrukci. 

K bodu 45 (§ 50 odst. 2) 

Úpravou dojde k odstranění nejasností v souvislosti s nabízením skladovací kapacity postupně 
v aukcích podle přílohy č. 3 a nabídkou různých produktů podle § 50. Zároveň je zachován smysl 
tohoto odstavce, kdy je cílem, aby byla skladovací kapacita nabízena na bodu virtuálního 
zásobníku plynu. 

K bodu 53 (§ 52 odst. 5) 

Na základě přezkumu účinnosti regulace návrh odstraňuje ustanovení, které účastníkům trhu 
s plynem umožňuje manipulaci s aukčními výsledky, což je v rozporu se základním principem 
aukcí, kdy by tak účastník aukce měl předmět aukce, tj. skladovací kapacitu, získat za cenu, která 
odpovídá jeho (účastníkovu) pravdivému ohodnocení. 

K bodu 54 (§ 52 odst. 6 a 7)  

Návrh upravuje možnosti ukončení aukce reagujíc na úpravu, která umožňuje provozovateli 
zásobníku plynu aktivovat v průběhu aukce tzv. dodatečnou skladovací kapacitu. 

K bodu 55 (§ 52 odst. 8 a 9) 

Návrh zpřehledňuje přehled algoritmů použitých při stanovení ceny za rezervaci skladovací 
kapacity v aukci v závislosti na způsobu ukončení aukce. 
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K bodu 56 (§ 53) 

Návrh stanovuje doposud chybějící termíny pro předkládání a uzavírání smluv o uskladňování 
po konané aukci na skladovací kapacitu. 

K bodu 64 (§ 59 odst. 3) 

Návrh upravuje podmínky pro prodej nevytěženého plynu tak, aby odpovídaly termínům 
a cenovým krokům spojeným s realizací vyrovnávací akce, tedy aby odpovídaly aktuálním 
podmínkám na trhu s plynem v ČR. Úprava reflektuje skutečnost, že na trhu organizovaném 
operátorem trhu došlo od implementace nového modelu vyrovnávání plynu k výraznému 
nárůstu zobchodovaného plynu. Není tak již potřeba zachovávat v pravidlech pro prodej 
nevytěženého plynu limitní omezení, která byla nastavena za jiného stupně rozvinutosti trhu 
s plynem v České republice. 

K bodům 70 a 71 (§ 78 odst. 4, § 78 odst. 6) 

Úprava řeší situaci, kdy stávající textace postrádá ustanovení řešící neoznačení odběrného místa 
příznakem indikujícím neoprávněný odběr v případě podání žádosti o prodloužení dodávky 
podle § 115 odst. 1. Navržená úprava chrání zákazníka před rizikem neoprávněného odběru tak, 
že k přiřazení příznaku nedojde v případě, že již byla podána žádost o prodloužení dodávky 
plynu podle § 115 odst. 1. 

K bodům 72 - 74 (§ 92, § 94 odst. 3) 

Úprava zpřesňuje nastavené procesy spojené s vyrovnáváním soustavy tak, aby pravidla pro 
realizaci vyrovnávacích akcí provozovatelem přepravní soustavy odrážela potřeby 
provozovatele přepravní soustavy na řízení a provozování soustavy a aby zároveň došlo 
k omezení prostor pro spekulativní operace ze strany obchodníků. 

K bodu 75 (§ 97 odst. 1 písm. a) a b), § 97 odst. 3) 

Návrh přesněji upravuje předávání údajů za odběrná místa operátorovi trhu. U odběrných míst, 
u kterých došlo ke změně dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu podle § 110 odst. 1, bude 
zajištěno předávání údajů po celou dobu, po kterou je do těchto odběrných míst realizován 
odběr plynu, tj. po celou dobu než dojde k ukončení poskytování služby distribuční soustavy. 

K bodům 80 a 81 (§ 104 odst. 5, § 105) 

Návrh reaguje na situaci, kdy provozovatel distribuční soustavy zaregistruje všechna odběrná 
místa v systému operátora trhu. V tomto případě není možné identifikovat subjekt zúčtování 
odpovědný za odchylku zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu. Naopak, subjekt zúčtování 
odpovědný za ztráty v síti bude existovat vždy. Návrhem dochází ke zrušení tzv. clearingu ztrát. 
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek 
a skutečnými hodnotami spotřeby se bude provádět nově vůči subjektu zúčtování, který 
v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát. 

K bodu 82 (§ 111 odst. 1) 

Úpravou dojde k posunu termínu, ve kterém operátor trhu upozorňuje provozovatele 
distribuční nebo přepravní soustavy na chybějící vyjádření příslušného provozovatele 
k možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa 
zákazníka, z 18:00:00 hodin na 17:00:00 hodin. Díky této úpravě bude mít provozovatel 
distribuční nebo přepravní soustavy více času na zaslání předmětného vyjádření operátorovi 
trhu. 
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K bodu 83 (§ 113 odst. 3) 

Úprava přehlednějším způsobem stanovuje pořadí určení stavu měřicího zařízení při změně 
dodavatele. 

K bodu 84 (§ 113a) 

Úprava zvyšuje informovanost zákazníka o změně dodavatele plynu do jeho odběrného místa. 
Tím otvírá pro zákazníka nový prostor na obranu svých skutečných zájmů (pokud bude zákazník 
sám chtít). Kritéria prokazatelnosti oznámení zákazníkovi splňuje například doručení informace 
v zákonem stanoveném rozsahu prostřednictvím poštovní zásilky, e-mailové zprávy 
s nastavenou funkcí potvrzení doručení, popř. přečtení zaslané zprávy, nebo zaslání informace 
prostřednictvím datové schránky zákazníka, má-li zákazník datovou schránku zřízenu. 

K bodu 85 (§ 114 odst. 1) 

V rámci změny dodavatele je k odběrnému místu přiřazen subjekt zúčtování na celé období 
dodávek. Subjekt zúčtování má nicméně možnost zkrátit přenesení odpovědnosti za odchylku na 
odběrném místě na svou odpovědnost v systému operátora trhu. Úprava zavádí možnost uvést 
toto i v Pravidlech trhu s plynem, analogicky k § 39 odst. 1 Pravidel trhu s elektřinou. Dojde tím 
k harmonizaci pravidel v obou komoditách. 

K bodu 86 (§ 116 odst. 2) 

Úprava z technických důvodů (většina tuzemských bank má v pracovní dny otevírací dobu od 
8:00:00 hodin) posouvá čas testu finančního zajištění subjektu zúčtování o 1 hodinu tak, aby 
procesy na straně operátora trhu reflektovaly provozní externality. Návrh zároveň doplňuje 
zveřejňování výčtu EIC kódů, u kterých je umožněna realizace rychlé změny dodavatele. 

K bodu 88 (Příloha č. 5) 

Úprava reaguje na skutečnost, že poskytovaná flexibilita prostřednictvím akumulace soustavy 
není využívána v plném rozsahu na odchylky vyvolané nepřesností predikce odběrů zákazníků 
a to zejména těch neměřených denně. Současně stávající široce stanovené pásmo flexibility 
a obchodu s nevyužitou flexibilitou vede k částečnému využívání flexibility pro spekulaci na 
změnu ceny plynu a proti použitelné ceně za vyrovnávací množství. Takové využití tak následně 
nejen zvyšuje náklady systému vyrovnávání odchylek (které pak na úkor spekulantů uhradí 
všichni uživatelé), ale při vysokém využití flexibility vyvolává náklady na straně provozovatele 
přepravní soustavy a to na provoz kompresních stanic. V praxi tak v několika případech došlo 
k situaci, kdy při vysokém využití záporné flexibility prostřednictvím akumulace musela být 
využita zvýšená kompresní práce kvůli hrozbě nedodržení minimálního předávacího tlaku. 
Vzhledem k podmínkám pro poskytování flexibility prostřednictvím akumulace definovaných 
v čl. 44 Nařízení NC BAL návrh snižuje velikosti poskytované flexibility prostřednictvím 
akumulace o 20 % tak, aby k výše uvedeným vícenákladům na straně provozovatele přepravní 
soustavy nedocházelo, nebo došlo k minimalizaci jejich výskytu. Zároveň byly upraveny přílohy 
č. 7 a 8 tak, aby bylo omezeno využití flexibility prostřednictvím akumulace pro spekulativní 
účely. 

K bodu 89 (Příloha č. 6) 

Návrh opravuje chybějící členy ve vzorcích. Zároveň upravuje algoritmy stanovení indexu 
krátkodobého trhu v návaznosti na opakované změny produktového portfolia na referenčním 
trhu NCG. 
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K bodu 90 a 91 (Přílohy č. 7 a 8) 

Návrh přímo reaguje na potřebu úpravy postupu realizace vyrovnávacích akcí ze strany 
provozovatele přepravní soustavy, neboť po vyhodnocení průběhu dní s extrémním nárůstem 
spotřeby plynu na přelomu února a března 2018 byly identifikovány odchylky mezi možnostmi 
provozovatele přepravní soustavy řídit bezpečně a spolehlivě soustavu a stanovenými postupy. 

K bodu 92 (Příloha č. 11) 

Úprava formálního charakteru odstraňuje chybu ve skloňování podstatného jména „kapacita“ 
v části C bod I odst. 5. Úprava formálního charakteru v části C bod I odst. 6 písm. d), C bod II odst. 
1 písm. b) a C bod II odst. 2 písm. c) doplňuje slovo „procentní“ tak, aby předávaný údaj byl vždy 
ve stejném formátu.     

K bodu 93 (Příloha č. 14) 

Úprava odstraňuje ze vzorce člen, který již není pro výpočet zbytkového diagramu používán. 

K čl. II (účinnost): 

Ustanovení, u nichž je navrhována odložená účinnost, plně reflektují požadavek provozovatelů 
zásobníků plynu uplatněný při konzultaci návrhu. Důvodem jsou nezbytné úpravy informačních 
systémů, které podle sdělení provozovatelů zásobníků plynu nelze zajistit k 1. lednu 2019.  
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