Problematika přerušování dodávky plynu v případě neoprávněného odběru
Energetický regulační úřad v rámci přípravy návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem (dále také „PTP“) obdržel podnět na revizi postupu při přerušení, omezení a obnovení
dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě (§ 119
a 120 PTP), k němuž je zmocnění dáno ustanovením § 98a odst. 2 písm. i) bod 10 zákona
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také „energetický zákon“).
Vymezení na úrovni energetického zákona
Energetický zákon dotčeným účastníkům trhu s plynem dává tato práva a ukládá tyto povinnosti:









§ 58 odst. 1 písm. i) bod 6 - Provozovatel přepravní soustavy má právo omezit nebo přerušit
přepravu plynu v těchto případech:
6. při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu.
§ 59 odst. 1 písm. j) bod 6 - Provozovatel distribuční soustavy má právo omezit nebo přerušit
v nezbytném rozsahu distribuci plynu v těchto případech:
6. při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu nebo při neoprávněné
přepravě plynu.
§ 59 odst. 8 písm. z) - Provozovatel distribuční soustavy je povinen na základě žádosti
obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku
plynu.
§ 61 odst. 1 písm. d) - obchodník s plynem má právo ukončit nebo přerušit dodávku plynu
zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu.
§ 62 odst. 2 písm. c) – zákazník je povinen zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli
příslušné soustavy, ke které je připojen.

Stanoviska účastníků trhu s plynem
Diskuze vedoucí k nastavení postupu příslušných procesů probíhala v roce 2015 při přípravě vyhlášky
č. 349/2015 Sb. Účastníci těchto jednání se shodli na skutečnosti, že současná úprava na úrovni
energetického zákona je nedostatečná a nejednoznačná. Vzhledem ke skutečnosti, že Energetický
regulační úřad není v rámci prováděcích předpisů oprávněn provádět výklad zákona, dochází
v důsledku výše uvedené nejednoznačnosti k zásadní redukci možností, které lze využít pro nastavení
potřebných procesů.
Energetický regulační úřad se domnívá, že je vhodné identifikovat kritická místa z pohledu
dodavatelů plynu i z pohledu provozovatelů distribučních soustav. Energetický regulační úřad jako
výchozí podklad pro další jednání k této problematice předkládá návrh úpravy vyhlášky o Pravidlech
trhu s plynem a editovatelné grafické schéma postupu přerušení při neoprávněném odběru.
Navržené schéma a návrh úpravy na úrovni vyhlášky zachovává práva všech účastníků trhu s plynem
a v dostatečné míře respektuje povinnosti dané energetické zákonem.
Má-li dojít k takovému nastavení postupu, který bude řešit problematiku neoprávněného odběru, je
nezbytné, aby účastníci trhu s plynem vznesli své připomínky k navrženému schématu a zároveň aby
předložili schéma, jak by proces měl být nastaven tak, aby se jednalo o ukončený postup. Cílem je
nalézt dlouhodobě stabilní řešení, které bude výsledkem kompromisu dotčených subjektů.

Časová osa pro jednotlivé kroky bude řešena v další fázi.
Editovatelné grafické schéma postupu přerušení bylo vytvořeno v programu yEd Graph Editor, který
je kompatibilní s Microsoft Visio.

