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N á v r h  t e z í    

 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne       2020, 

 

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění 

bezpečnostního standardu dodávky plynu 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) 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 zákona č. 158/2009, zákona č. 211/2011 Sb., a 

zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73 a §73a: 

 

Čl. I 

 

Vyhláška č. 244/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního 

standardu dodávky plynu v platném znění se mění takto: 

1. Za dosavadní §11 se vkládají nové § 12 -..,, které zní (teze): 

A. Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 

1. Za stavu nouze při vyhlášení odběrového stupně č. 6 mají subjekty zúčtování povinnost 

oznamovat prostřednictvím CS OTE denně do 8:00 hodin sumární požadavky na 

solidární plyn v MWh na plynárenský den D pro své chráněné zákazníky a pro 

zákazníky, za něž převzaly odpovědnost za odchylku, maximálně však do výše 

rezervovaných kapacit těchto OPM. OTE tyto požadavky agreguje a v 8:15 posílá 

provozovateli přepravní soustavy. 

2. Provozovatel přepravní soustavy monitoruje stav nouze, pokud se blíží odběrový stupeň 

znamenající odpojování solidárně chráněných zákazníků, navrhuje do 9:00 hodin 

ministerstvu řešení dodat na příslušný den potřebné množství do ČR v rámci 

mezinárodní pomoci v krizových situacích z jiného členského státu.  

3. Vláda na základě podnětu ministerstva do 11:30 rozhodne, zda bude ČR žádat o 

mezinárodní pomoci v krizových situacích. 

4. V případě souhlasného rozhodnutí vlády, požádá ministerstvo  do 12:00 sousední státy 

o mezinárodní pomoc v krizových situacích na příslušný den, současně o tom informuje 

EK. 

5. Ministerstvo obdrží nabídky od sousedních států do 17:00, provozovatel přepravní 

soustavy současně aktualizuje dostupné kapacity na Hraničních předávacích stanicích. 

6. Ministerstvo s ohledem na dostupné kapacity na Hraničních předávacích stanicích a 

podmínek nabízené mezinárodní pomoci v krizových situacích rozhodne do 18:00  o 

tom, že 
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a) přijme (zčásti nebo plně) jednotlivé nabídky příslušný den a to včetně požadované 

úhrady nebo 

b) Odmítne nabídku sousedního státu na příslušný den; ministerstvo informuje daný 

členský stát o odmítnutí nabídky a tím proces pro daný den končí nebo 

c) Informuje nabízející stát nebo státy, že nabídka na příslušný den je nedostatečná a 

požádá o dodatečné navýšení požadovaného objemu plynu  

 

Postup v případě přijetí nabídky na přijetí mezinárodní pomoci v plynárenství 

1. Ministerstvo na základě rozhodnutí vlády informuje daný členský stát do 18:30 o 

přijetí jeho nabídky a informuje o této skutečnosti provozovatele přepravní soustavy. 

2. Do 19:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se svým zahraničním partnerem 

naplánují fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou vstupní kapacitu pro přijetí 

mezinárodní pomoci v plynárenství. 

3. Do 20:00 provozovatel přepravní soustavy obdrží nominaci ze sousedního státu.  

4. Operátor trhu do 21:00 provede nominaci závazku dodat a odebrat mezi subjektem 

zúčtování (závazek odebrat) a ministerstvem (závazek dodat) ve výši hodnoty 

požadavku na odběr solidárního plynu oznámené jednotlivými subjekty zúčtování 

prostřednictvím OTE. 

 

Postup v případě, že nabídka mezinárodní pomoci na příslušný den je nedostatečná a stát 

požádá o dodatečné navýšení požadovaného objemu plynu  

1. Do 22:00 obdrží ministerstvo novou nabídku od sousedního členského státu. 

2. Ministerstvo s ohledem na dostupné kapacity Hraničních předávacích stanic  předloží 

novou nabídku vládě, která do 23:00  

a)přijme novou nabídku na příslušný den a zaváže se k uhrazení nákladů na 

mezinárodní pomoc v plynárenství sousednímu státu nebo  

b) odmítne novou nabídku sousedního státu na příslušný den; ministerstvo následně 

informuje daný členský stát o odmítnutí nabídky a tím proces pro daný členský stát a 

příslušný den končí. 

3. Ministerstvo informuje daný členský stát v 23:30 o přijetí nové nabídky (a informuje 

o této skutečnosti provozovatele přepravní soustavy. 

4. Do 24:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se sousedním provozovatelem 

přepravní soustavy plánují fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou vstupní 

kapacitu. 

5. Do 00:30 provozovatel přepravní soustavy obdrží nominaci ze sousedního státu. 

6. Operátor trhu do 01:00 provede nominaci závazku dodat a odebrat mezi subjektem 

zúčtování (závazek odebrat) a ministerstvem (závazek dodat) ve výši hodnoty 

požadavku na odběr solidárního plynu oznámené jednotlivými subjekty zúčtování 

prostřednictvím OTE.  

 

Postup v rámci dne na nějž je přijímána mezinárodní pomoc v krizových situacích v 

plynárenství 

1. Probíhá den, kdy plyn dodaný v rámci mezinárodní pomoci odebírají solidárně chránění 

zákazníci. 

2. Provozovatel přepravní soustavy průběžně prověřuje aktuální situaci v dodávkách plynu 

pro ČR a v případě potřeby navrhuje ministerstvu množství plynu potřebné dodat do ČR 

v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích na další den  

 

Postup po uplynutí doby, kdy byla mezinárodní pomoc v plynárenství přijmuta 

1. Operátor trhu provede vyhodnocení odchylek pro jednotlivé subjekty zúčtování: 
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2. Operátor trhu provede úpravu nominací závazku dodat a odebrat podle skutečně 

obdrženého plynu ze zahraničí. Tyto hodnoty vstoupí do vyhodnocení odchylek za 

příslušný den  

3. Data měření jako podklad pro zúčtování zasílá provozovateli přepravní soustavy a 

provozovatelům distribučních soustav standardním způsobem (automatickou 

komunikací). 

4. Operátor trhu rozúčtuje za ministerstvo jeho jménem a na jeho účet závazky 

ministerstva (tedy to, co musí zaplatit sousednímu členskému státu) plynoucí 

z přijímané mezinárodní pomoci v krizových situacích na jednotlivé subjekty zúčtování 

v poměru jejich nominací. 

5. Ministerstvo finančně vypořádává se sousedním státem poskytnutou mezinárodní 

pomoc v plynárenství 

 

B. Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství 

1. Ministerstvo obdrží od sousedního státu informaci, že na jeho území byl vyhlášen 

krizový stav  

2.  Ministerstvo kontaktuje sousední stát s cílem zjistit, zda může přicházet v úvahu 

uplatnění požadavku na mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství. 

Pokud ano, tak to sděluje provozovateli přepravní soustavy a operátorovi trhu.  

3.  Na základě informací ministerstva provozovatel přepravní soustavy vyhodnocuje 

celkovou situaci. 

4.  Operátor trhu na základě informací ministerstva informuje všechny subjekty zúčtování, 

že může nastat situace vyžadující poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích. 

a vyzve je k tomu, aby se spojily se svými zákazníky nebo dodavateli, za jejichž 

zákazníky převzaly odpovědnost za odchylku, a ověřily si jejich možnosti nabídky 

plynu v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích. 

5.  Sousedního stát požádá ČR o nabídku mezinárodní pomoci v krizových situacích na 

příslušný den. Žádost je sousedním státem odeslána do 12:00.  

6. Ve 13:00 posoudí situaci provozovatel přepravní soustavy a podá ministerstvu  

informace  o technických možnostech plynárenské infrastruktury. 

7 .Operátor trhu informuje všechny subjekty zúčtování, že nastane stav poskytnutí 

mezinárodní pomoci v krizových situacích a otevírá platformu pro příjem nabídek 

solidárního plynu od jednotlivých subjektů zúčtován (aplikace tržních opatření)í a od 

této doby probíhá registrace jejich nabídek. 

8. Subjekty zúčtování do 16:00 prověřují možnosti na své straně a na straně svých 

zákazníků poskytnout určité množství plynu. 

9. Operátor trhu poskytuje denně v 15:00 subjektům zúčtování informaci o potenciální 

úspoře plynu pro odběrná místa zákazníků skupin A, B1, B2, C2 a E při vyhlášení 

odběrového stupně 6 – 9 při aplikaci netržních opatření poskytování solidarity. 

10. Subjekty zúčtování do 16:00 registrují své agregované nabídky na platformě operátora 

trhu. V tržních opatřeních se řídí vyrovnávání odchylky NC BAL. 

11 .Do 16:30 operátor trhu předá informaci o množství a ceně nabízeného plynu na 

požadovaný den a ceně provozovateli přepravní soustavy 

12 .Do 16:30 provozovatel přepravní soustavy prověří možnosti přepravy daného množství 

(specifikuje hraniční bod, volnou kapacitu, tlak, apod.). 

13. Provozovatel přepravní soustavy podá do 16:45 informaci ministerstvu o technických 

možnostech přepravy plynu sousednímu státu a o ceně a množství plynu, které je možno 

nabídnout v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích na požadovaný den . 

14. Ministerstvo předá v 17:00 nabídku mezinárodní pomoci v plynárenství sousednímu 

státu a to včetně množství a ceny plynu. 
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15. Do 18:00 sousední stát pošle Akceptaci (plně nebo částečně) nabídky mezinárodní 

pomoci v krizových situacích nebo její odmítnutí nebo uplatnění dodatečného 

požadavku na objem plynu; V případě odmítnutí ministerstvo o této skutečnosti 

informuje provozovatele přepravní soustavy, který požádá operátora trhu o zrušení 

nabídek na jeho platformě. Operátor trhu toto provede a informuje účastníky trhu. 

Proces tímto končí bez dopadu na účastníky trhu. 

 

Postup v případě přijetí nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství sousedním státem 

1.  Ministerstvo do 19:00 rozhoduje o aktivaci dobrovolných tržních opatření a informuje 

o tom provozovatele přepravní soustavy. Operátor trhu na základě požadavku 

provozovatele přepravní soustavy zezávazní nabídky podané jednotlivými subjekty 

zúčtování na jeho platformě. 

2. Do 19:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se zahraničním partnerem plánují 

fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou výstupní kapacitu na Hraničních 

předávacích stanicích.  

3. Do 20:00 provozovatel přepravní soustavy zaregistruje nominaci do sousedního státu 

pro příslušný plynárenský den (Exit z ČR) pro ministerstvo. 

4. Není vyhlášen stav nouze, trh s plynem je funkční. Příslušný den probíhá v rámci 

tuzemského trhu s plynem standardně.  

 

Postup v případě uplatnění dodatečného požadavku sousedního státu na odběr plynu 

v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství  

1. V 18:00 ministerstvo o skutečnosti přijetí dodatečného požadavku informuje 

provozovatele přepravní soustavy a postupně: 

a) provozovatel přepravní soustavy požádá operátora trhu o zrušení jeho nabídek 

operátora OTE o zrušení nabídek na jeho platformě. 

b) ministerstvo informuje sousední členský stát, že stahuje předchozí nabídku 

vytvořenou na základě tržních opatření a předloží novou nabídku vytvořenou na 

základě netržních opatření.  

c) provozovatel přepravní soustavy zváží vyhlášení včasného varování případně 

výstrahy. 

3. Do 18:30 operátor trhu informuje účastníky trhu o aplikaci netržních opatření. Dále 

operátor trhu provede zrušení nabídek na své platformě. 

4. Od 15:00 do 19:30 má subjekt zúčtování možnost v informačním systému operátora trhu 

upravit množství plynu, které bylo stanoveno do 15:00 pro každý odběrový stupeň (6-

9) a pro každé jednotlivé odběrné plynové místo zákazníků skupin A, B1, B2, C2 a E. 

5. V 19:30 – 21:00 operátor trhu provede jednotlivým subjektům zúčtování agregaci 

úspory ve spotřebě plynu za všechna jeho odběrná místa zákazníků skupin A, B1, B2, 

C2 a E pro jednotlivé odběrové stupně 6-9 s případnou úpravou množství v případě, že 

subjekt zúčtování využil možnosti úpravy množství plynu dle bodu 3. Následně operátor 

trhu agreguje množství za všechny subjekty zúčtování. 

6. Do 21:00 operátor trhu předá ministerstvu informaci o množství plynu za všechny 

subjekty zúčtování po jednotlivých odběrových stupních, které je možno nabídnout 

v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den. Provozovatel přepravní 

soustavy předá informace o technických možnostech přepravy plynu sousednímu státu. 

7. Ministerstvo předá do 22:00 novou nabídku mezinárodní pomoci v plynárenství 

sousednímu státu, kde uvede množství po jednotlivých odběrových stupních a cena. 

8. Do 23:00 sousední stát pošle ministerstvu: 

a) Akceptaci nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den 

respektující odpovídající odběrový stupeň nebo  
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b) odmítnutí nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den; 

ministerstvo o této skutečnosti informuje provozovatele přepravní soustavy, 

operátor trhu na základě této informace informuje účastníky trhu. Proces tímto 

končí bez dopadu na účastníky trhu.  

 

 Postup v případě přijetí nové nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství sousedním 

státem 

1. Provozovatel přepravní soustavy na základě informace ministerstva O do 24:00 

rozhoduje o aktivaci netržních opatření a vyhlásí stav nouze na příslušný den a uplatnění 

odběrových stupňů podle výše akceptované nabídky. 

2. Operátor trhu provede nominaci množství dle bodu 5 podle zvoleného odběrového 

stupně mezi subjekty zúčtování (závazek dodat) a ministerstvo (závazek odebrat). 

3. Do 24:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se zahraničním partnerem plánují 

fyzickou přepravu plynu, provozovatel přepravní soustavy zajistí příslušnou výstupní 

kapacitu a do 00:30 zaregistruje nominaci do sousedního státu pro příslušný den (Exit z 

ČR) pro ministerstvo. 

 

Postup v rámci dne na nějž je poskytována mezinárodní pomoc v krizových situacích v 

plynárenství 

 

1. V 6:00 příslušného dne, pro který je vyhlášen stav nouze provozovatel přepravní 

soustavy a provozovatelé distribučních soustav regulují toky plynu dle vyhlášených 

regulačních/odběrových stupňů. 

2. Zákazníci v ČR odebírají plyn podle vyhlášeného regulačního odběrového stupně. 

3. Jestliže bude sousední stát požadovat solidaritu i na následující den, tak provozovatel 

přepravní soustavy navrhuje ministerstvu, jaké množství plynu je možné nabídnout za 

ČR pro následující den a celý proces poskytnutí mezinárodní pomoci se opakuje. 

4. V případě, že ČR neobdrží žádost o mezinárodní pomoc na další den, provozovatel 

přepravní soustavy ukončuje pro následující den stav nouze a odběrové stupně, pokud 

to soustava dovoluje. 

 

Postup po uplynutí doby, kdy byla mezinárodní pomoc v plynárenství poskytnuta 

1. Operátor trhu provede vyhodnocení odchylek pro jednotlivé subjekty zúčtování. Data 

měření jako podklad pro zúčtování zasílá provozovateli přepravní soustavy a 

provozovatelům distribučních soustav. 

2. V případě uplatnění tržních opatření: se cena za odchylku stanoví dle NC BAL. 

3. V případě uplatnění netržních opatření bude cena za odchylku stanovena shodně s cenou 

za dodávku solidárního plynu poskytnutého v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství 

sousednímu členskému státu.  

4. Ministerstvo vypořádává se sousedním státem poskytnutou mezinárodní pomoc 

v krizových situacích v plynárenství za příslušný den. Po obdržení platby od sousedního 

státu za poskytnutou pomoc v případě uplatnění tržních opatření operátor trhu rozúčtuje 

za ministerstvo jeho jménem a na jeho účet příjem od sousedního členského státu za 

poskytnutou mezinárodní pomoc těm subjektům zúčtování, které se podílely na jejích 

dodávkách. V případě uplatnění netržních opatření operátor trhu rozúčtuje za 

ministerstvo jeho jménem a na jeho účet příjem od sousedního členského státu za 

poskytnutou mezinárodní pomoc na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich 

nominací.  
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2. Dosavadní § 12-14 se přečíslují. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.   

 

ministr  

 

Pozn. Pokud jde o rozsah stanovení chráněných zákazníků, obsahuje je již současná vyhláška 
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Základní teze vyhlášky k vzoru formuláře na podávání 

žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění 

k činnosti zprostředkovatele 

 

Podle nově navrhovaného § 98a odst. 2 písm. o) energetického zákona Energetický regulační úřad 

stanoví vyhláškou vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění 

k činnosti zprostředkovatele, k provedení ustanovení § 11f až 11j energetického zákona. 

 

1. Obecné požadavky na výkon zprostředkovatelské činnosti 

Zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích mohou podle návrhu zákona vykonávat osoby 

pouze na základě oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvích (dále jen 

„zprostředkovatel“). Tím není dotčeno právo držitele licence jednat jako zástupce zákazníka při změně 

nebo zrušení závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách 

dodávky elektřiny nebo plynu, je-li k tomu zákazníkem zmocněn. 

Oprávnění k činnosti zprostředkovatele bude udělovat Energetický regulační úřad, za tímto účelem 

povede elektronický registr zprostředkovatelů, který bude informačním systémem veřejné správy. 

Do registru se budou zapisovat údaje stanovené energetickým zákonem (viz ustanovení § 11k).  

Zprostředkovatel bude mít povinnost bezodkladně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu, že 

přestal splňovat podmínky pro činnost zprostředkovatele, respektive že došlo ke změně údajů uvedených 

v žádosti. 

Oprávnění k činnosti zprostředkovatele zanikne ze zákona (viz ustanovení § 11j odst. 2), např. smrtí 

fyzické osoby nebo jejím prohlášením za mrtvou, v případě právnické osoby jejím zánikem. Dále bude 

Energetický regulační úřad oprávněn odejmout oprávnění k činnosti zprostředkovatele, a to pokud jeho 

držitel přestane splňovat podmínky pro činnost zprostředkovatele nebo pokud při výkonu 

zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích závažným způsobem poruší energetický zákon 

nebo jiný právní předpis s touto činností související, respektive pokud držitel oprávnění uvedl v žádosti 

o udělení nebo o prodloužení oprávnění nepravdivé údaje. 

 

2. Obecné požadavky na vzor na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti 

oprávnění k činnosti zprostředkovatele 

a) náležitosti vzoru formuláře na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele 

Energetický zákon stanovuje (§ 11g energetického zákona), aby žádost o udělení oprávnění k činnosti 

zprostředkovatele byla podána na formuláři a obsahovala náležitosti v souladu s § 37 odst. 2 správního 

řádu, a dále také údaje o splnění podmínek pro činnost zprostředkovatele stanovené energetickým 

zákonem (k žádosti se připojí doklady prokazující jejich splnění). 
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Splnění podmínky plné svéprávnosti a spolehlivosti se dokládá písemným prohlášením. Splnění 

podmínky požadovaného vzdělání a odborné praxe se prokazuje dokladem o dosaženém vzdělání a 

dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe.  

Splnění podmínky bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 

měsíce. Energetický regulační úřad si za účelem ověření, zda je podmínka bezúhonnosti splněna, může 

vyžádat od Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost se podává v elektronické podobě, a 

to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík trestů poskytne na žádost Energetického 

regulačního úřadu výpis z evidence Rejstříku trestů. Splnění podmínky bezúhonnosti osoby, která není 

státním občanem České republiky nebo nemá sídlo na území České republiky, se osvědčuje též 

obdobným dokladem, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčujícím bezúhonnost, vydaným státem, 

jehož je tato osoba státním občanem nebo ve kterém sídlí, jakož i státy, v nichž tato osoba v posledních 

3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců pobývala nebo sídlila (dále jen „domovský stát“), a 

doloženým úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 

doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.  

 

Vyhoví-li Energetický regulační úřad žádosti podle odstavce 1, zapíše žadatele do registru 

zprostředkovatelů a zašle mu osvědčení o registraci, které obsahuje jeho jméno a příjmení nebo název, 

registrační číslo, datum registrace, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení 

odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a datum jeho ustanovení a ukončení funkce a dobu platnosti 

oprávnění. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu do registru zprostředkovatelů a písemně 

se nevyhotovuje. 

Oprávnění se uděluje na dobu 5 let ode dne zápisu zprostředkovatele do registru zprostředkovatelů. 

Platnost oprávnění k činnosti zprostředkovatele lze prodlužit o 5 let, a to i opakovaně. 

 

b) náležitosti vzoru formuláře na podávání žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti 

zprostředkovatele 

Energetický regulační úřad při rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti oprávnění postupuje 

obdobně jako při rozhodování o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Žádost o 

prodloužení platnosti oprávnění lze podat nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dnů před uplynutím doby 

jeho platnosti (ustanovení § 11g odst. 1 až 3 se použijí obdobně). V případě odejmutí oprávnění, je 

možné podat opětovnou žádost o udělení oprávnění nejdříve po uplynutí lhůty 3 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o odejmutí oprávnění. 

 

3. Obecné požadavky na vytvoření formuláře na podávání žádosti o zápis, změnu zápisu a 

výmaz v registru zprostředkovatelů 

Vizuální podoby návrhů formulářů budou součástí příloh k vyhlášce. 
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