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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení 

náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, 

neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu 

dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu. 

A. OBECNÁ ČÁST 

Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu 

a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, 

neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření 

biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 

podzemních zásobníků plynu (dále jen „návrh vyhlášky“) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), přijatých usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 

č. 922 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních 

pravidel vlády a Jednacího řádu vlády. 

Zpracování RIA není provedeno na základě udělení výjimky předsedkyně LRV, a to dopisem čj. 

40197/2020 - UVCR ze dne 5. listopadu 2020. 

Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti plynárenství upravuje 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhlášku č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při 

neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné 

přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu vydalo MPO podle zmocnění v energetickém 

zákoně, konkrétně podle ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) a vyhlášku č. 459/2012 Sb., 

o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do 

přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu  vydalo MPO 

podle zmocnění v zákoně o podporovaných zdrojích energie, konkrétně podle ustanovení § 53 

odst. 1 písm. j) a k). Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na nezbytnou technickou 

úpravu stávající vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBX6EX2T5)



2 
 

škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, 

neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. Tato vyhláška je upravena na pojmy 

a definice dle platného znění Energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi 

zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem 

plynu. Je rozšířena o průběhové měření typu „A“ s přenosem údajů do jedné hodiny. Součástí 

novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu používané v plynárenské soustavě, 

v tomto případě se jedná o biometan a požadavky na jeho kvalitativní parametry. Cílem této 

části návrhu je prioritní aktualizace vyhlášky s ohledem na možnosti propojení jednotlivých 

prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto 

místo bez měření plynu. Novela vyhlášky reflektuje rovněž na spíše teoretickou povinnost 

připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) 

energetického zákona a se zmocněním uvedeným v ustanovení 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona 

o podporovaných zdrojích energie. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou     

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Energetický zákon v § 98a odst. 1 písm. a) zákona zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

k vydání této vyhlášky ve smyslu úpravy na pojmy a definice dle jeho novely, tj. upřesnění 

měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným 

zásobníkem plynu. Je rozšířena o průběhové měření typu „A“ s přenosem údajů do jedné 

hodiny. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě 

biometanu. 
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V průběhu přípravy vyhlášky proběhly odborné konzultace se zástupci provozovatelů 

plynárenských zařízení, výrobců plynu, ERÚ a OTE. Výsledkem konzultací je předložený text 

návrhu vyhlášky, jehož cílem je propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby 

v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně 

novela vyhlášky reflektuje na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu 

k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navržená právní úprava nemá finanční dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Dotčenými subjekty jsou provozovatelé plynárenské soustavy ČR a výrobci 

plynu. Koncovými subjekty jsou pak pouze provozovatelé distribuční soustavy, kde 

hospodářský a finanční dopad na úpravu software je pro tyto podnikatele minimální.                  

Navržená právní úprava nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí.     

Navržená právní úprava nemá sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel. 

Také nemá dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navržená právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

žen a mužů. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navržená právní úprava nemá nepříznivý dopad v porovnání se současným stavem ochrany 

soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů. 
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, 

a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních 

rizik), kterou uveřejnila na webové stránce www.korupce.cz Sekce pro koordinaci boje 

s korupcí Úřadu vlády České republiky. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem. Při zpracování návrhu vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium omezení 

korupčních příležitostí při aplikaci této vyhlášky. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného 

omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví 

energetický zákon. Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu 

jednání dotčených subjektů (provozovatelé plynárenské soustavy ČR a výrobci plynu), ani 

orgánu provádějícího kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického zákona. 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 

definovaného v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka či vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění 

kritéria 

přiměřenost návrh vyhlášky nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné 

správy, 

předpis je přiměřený množině 

vztahů, které má upravovat 

 

efektivita navrženou úpravou se sníží zátěž 

provozovatelů PS ČR a výrobců 

plynu při vtláčení a měření 

množství a kvality biometanu do 

soustav bez propanizace 

(navyšování hodnoty spalného 

tepla plynu) 

úprava předpokládá úsporu 

nákladů na propanizaci  

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nijak nově 

neupravuje odpovědnosti, 

tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nemění 

možnosti obrany proti 

nesprávnému postupu orgánu 

veřejné správy 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrhem předpisu nedochází 

k rozšíření kontrolních 

mechanizmů, ty již existují 

a jsou funkčně zakotveny 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navržená právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B.     ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

K bodu 1 

Z definice zásobníku plynů podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění 

je zřejmé, že tyto nejsou jen v provedení „podzemní zásobník“. V textu novely vyhlášky bylo proto 

slovo „podzemní“ vypuštěno.  

K bodu 2 

Doplnění o propojení zásobníku plynu s plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu 

a jiným zásobníkem plynu a v neposledním případě o propojení mezi výrobnou plynu a jinou 

výrobnou plynu. Návrh reaguje na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, 

aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současné 

reflektuje na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to 

výrobce požádá. 

K bodu 3 

Doplnění o zásobník plynu. 

K bodu 4 

Na základě požadavků praxe dochází k rozšíření měření typu „A“ které se dále dělí na měřící zařízení 

s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřící zařízení s přenosem údajů do 24 hodin 

(měření typu A2). O typu měření A1 a A2 rozhodne vždy ten provozovatel soustavy, který je 

vlastníkem tohoto zařízení. 

K bodu 5 

Doplnění o propojení zásobníku plynu s plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu 

a jiným zásobníkem plynu a v neposledním případě o propojení mezi výrobnou plynu a jinou 

výrobnou plynu. Návrh reaguje na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, 

aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně 

reflektuje na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to 

výrobce požádá. 

K bodu 6 

V souvislosti se zařazením nového § 5a by byl dosavadní odst. 6 § 4 duplicitní, a proto se ruší. 
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K bodu 7 

Doplnění o odečet spotřeby plynu přednostně u nového zákazníka, to znamená, že při změně 

jakéhokoliv zákazníka přijme provozovatel distribuční soustavy odečet plynu přednostně od tohoto 

zákazníka přímo nebo prostřednictvím jeho obchodníka s plynem k datu této změny.  

K bodu 8 

Jedná se o doplnění údajů ze zrušeného ustanovení § 4 odst. 6, tedy o doplnění o komplexní výčet 

zpracování údajů z měření plynu, které je prováděno při různých změnách, např. při změně zákazníka 

nebo dodavatele plynu, zahájení či ukončení dodávek plynu dodavatelem poslední instance, změně 

provozovatele distribuční soustavy či výrobce plynu, ukončení distribuce, odběru či dodávky do 

odběrného místa, při zavedení nových uzlových bodů kvality plynu nebo při zahájení a ukončení 

stavu nouze. Zpracování údajů z měření plynu je prováděno rovněž při vzniku a zániku povinnosti 

distribuce nad rámec licence a při jakékoliv změně na měřícím zařízení. Pro přehlednost je doplnění 

vyčleněno do nového samostatného § 5a. 

K bodu 9 

Návrh reaguje na instalaci měřících zařízení s možností poskytovat údaje i způsobem umožňujícím 

vzdálený přístup.  

K bodu 10 

Jelikož v praxi dochází k určitým problémům při výměně již nevyhovujícího měřícího zařízení za 

nové, které lépe odpovídá skutečným odběrům plynu v daném odběrném místě a tato výměna s sebou 

často přináší nutnost úpravy místa pro osazení nového měřícího zařízení, stanovuje nově vyhláška, 

že k této výměně musí dojít do 30 dnů od stanovení nových technických podmínek pro měření, pokud 

se zákazník a provozovatel soustavy nedohodnou jinak. 

K bodu 11 

O výměně měřicího zařízení nebo jeho části za účelem úředního ověření musí být dotčený účastník 

trhu s plynem prokazatelně informován, a to odesláním informace na adresu nebo jiný kontakt, který 

dotčený účastník trhu s plynem sdělil vlastníku měřícího zařízení včetně možnosti použití prostředků 

komunikace na dálku. 

K bodu 12 

Dochází k doplnění o záznam konečného stavu odečtu plynu, který provede provozovatel distribuční 

soustavy rovněž prostřednictvím fotografie s časovým razítkem nebo prostřednictvím protokolu 

odsouhlaseného zákazníkem. 
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K bodu 13 

Stávající vyhláška pracuje s pojmem „plyn“ podle EZ. Nedílnou součástí plynu je i vyrobený 

biometan, který v souvislosti s požadavky EU na dekarbonizaci energetiky bude v budoucnu stále 

více vtlačován do plynárenských soustav, aby tak docházelo k potřebnému „ozelenění“ zemního 

plynu.  Z tohoto důvodu je potřebné požadavky na biometan a jeho kvalitativní parametry, stejně jako 

je tomu doposud u zemního plynu, zahrnout do přílohy č. 5 stávající vyhlášky viz Tabulka hodnot 

obsahu jednotlivých parametrů a jeho složení přepravovaného v plynárenské soustavě ČR včetně 

vysvětlivek.  

Oproti kvalitativním parametrům uvedených ve stávající vyhlášce č. 459/2012 Sb. o požadavcích na 

biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, 

distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu byly navýšeny maximální přípustné hodnoty 

obsahu dusíku a amoniaku a naopak redukována hodnota organických sloučenin křemíku, která byla 

dána do souladu s platnou ČSN EN 16723-1. Tyto změny nebudou mít žádný vliv na chování sítě ani 

na náklady dotčených účastníků trhu s plynem.  Další změnou je vypuštění hodnoty spalného tepla, 

protože ta je primárně určena minimálním obsahem metanu v biometanu, který je ponechán na úrovni 

95%. Příslušný provozovatel distribuční soustavy, k němuž bude výrobna biometanu připojena bude 

pak mít možnost ve smlouvě o připojení si stanovit vyšší hodnotu obsahu metanu, a to v závislosti na 

tom, zda bude v daném případě schopen stanovit odpovídající hodnotu spalného tepla výsledné směsi 

zemního plynu a biometanu pro účely fakturace zákazníkům v oblasti dotčené dodávkou biometanu. 

Biometan bude přimícháván do zemního plynu a v závislosti na vzdálenosti od výrobny biometanu, 

jejím výkonu, a také velikosti odběrů v dané oblasti ho může být od nuly do sta procent. Jak pro 

všechny jeho poměry ve směsi se zemním plynem, tak i pro čistý biometan musí být dodrženo 

stanovené rozpětí „Charakteristických veličin pro spalování“, protože zejména hodnota wobbeho 

čísla je pro zajištění bezpečného provozu plynových spotřebičů zásadní. 

K Čl. II 

K bodům 1 až 3 

Součástí novely je i úprava vyhlášky č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření 

biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 

podzemních zásobníků plynu, kde dochází ke zrušení dosavadní přílohy č. 1 a odkazů na tuto přílohu.  

K Čl. III 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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