Návrh úpravy na úrovni vyhlášky:
Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru,
neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě
§ 119
(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky plynu
u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední kalendářní den před dnem
požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu, nejdříve však 4 měsíce před dnem
požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu.
(2) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo
prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu do
16:00:00 hodin jeden pracovní den přede 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.
(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 tří pracovních
dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná
běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. To neplatí, nesplní-li v případě
nepřístupného měřidla zákazník povinnost umožnit přístup k měřicímu zařízení za účelem
odebrání měřicího zařízení podle § 71 odst. 6 energetického zákona1),
b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních
dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná
běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. To neplatí, nesplní-li v případě
nepřístupného měřidla zákazník povinnost umožnit přístup k měřicímu zařízení za účelem
odebrání měřicího zařízení podle § 71 odst. 6 energetického zákona1).
(4) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení
dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu
a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do tří pracovních
dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná
běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří
provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla
a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává
účinek ukončení dodávky plynu uplynutím pátého pracovního dne ode dne požadovaného
ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle
předcházející věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet
předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu 15),
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a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla
prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních
dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná
běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří
provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla
a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává
účinek ukončení dodávky od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného ukončení
dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle předcházející
věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše
spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu15), a tento výpočet předá
dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu
označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.
§ 120
(1) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do čtyř pracovních dnů ode
dne přerušení nebo ukončení dodávky plynu dotčené účastníky trhu s plynem a operátora trhu
o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.
(2) V případě, že nedojde k přerušení dodávky plynu podle § 119 odst. 3, provozovatel
distribuční soustavy informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu předkladatele
žádosti o přerušení dodávky plynu a současně bez zbytečného odkladu, nejpozději do (15)
pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, písemně vyzve zákazníka
k součinnosti. V případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku
plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení
dodávky plynu ani po písemné výzvě k součinnosti do (30) pracovního dne ode dne
požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, postup přerušení dodávky plynu se zastaví
a platí, že účinek přerušení dodávky nenastal. Provozovatel distribuční soustavy informuje
o této skutečnosti bez zbytečného odkladu předkladatele žádosti o přerušení dodávky plynu.
(3) Provozovatel distribuční soustavy provede omezení nebo přerušení distribuce
plynu do odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do pěti pracovních
dnů ode dne zjištění neoprávněné distribuce podle § 73 odst. 4 energetického zákona1).
(4) V případě, že pominou důvody omezení, přerušení nebo ukončení distribuce plynu
podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4, nebo v případě, že zákazník nebo dodavatel plynu
požádají o zahájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po
předchozím omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu podle odstavce 3 nebo § 119
odst. 3 a 4, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce
plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb16).
(5) Pro žádosti o omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu při neoprávněném
odběru a neoprávněné přepravě a žádosti o zahájení nebo obnovení dodávky plynu po
neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě v odběrném místě zákazníka přímo
připojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle
odstavců 1 až 4 a podle § 119.
(6) Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce.

