
N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne … 2012,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších 
předpisů

Energetický regulační úřad stanoví 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 zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, se 
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „nominace“ nahrazuje slovem „nominací“.

2. V § 2 odst. 1 písm. i) se slovo „nominace“ nahrazuje slovem „nominací“.

3. V § 2 odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), 
které zní: 

„t) uzavřenou částí distribuční soustavy – část distribuční soustavy, jejíž technické 
uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této 
distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy.“

4. V § 4 odstavec 1 zní: 

„(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická 
osoba, která není subjektem zúčtování, pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku 
plynu.“.

5. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Přepravu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo 
nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

6. V § 4 odst. 6 se za slova „hraniční bod“ vkládají slova „předávací místo nebo souhrn 
předávacích míst výrobny plynu,“.

7. V § 5 odst. 3 se za slova „pro hraniční body“ vkládají slova „, předávací místo nebo 
souhrn předávacích míst výroben plynu“.

8. V § 5a odst. 1 se za slova „právnickou osobou“ vkládají slova „, která není subjektem 
zúčtování,“.

9. V § 7 odst. 7 se slovo „kapacity“ nahrazuje slovem „kapacitu“.

10. V § 7 odstavec 9 zní:

„(9) Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, 



která není subjektem zúčtování, na hraničních bodech a na bodech virtuálních zásobníků 
plynu a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem 
zúčtování, o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech a bodech virtuálních 
zásobníků plynu se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.“.

11. V § 8 odst. 1 písm. h) se za slova „hraniční body“ vkládají slova „, předávací místo 
nebo souhrn předávacích míst výroben plynu“.

12. V § 12 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity 
výrobny plynu, napojené na uzavřenou část distribuční soustavy, rezervované podle § 10 odst. 
1 písm. a), c) nebo e) v případě, že výše hodinových odběrů zákazníků napojených na tuto 
uzavřenou část distribuční soustavy poklesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny 
plynu.

(6) V případě, že je na uzavřenou část distribuční soustavy připojeno více výroben plynu 
a provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle 
odstavce 5, rozdělí provozovatel distribuční soustavy volnou distribuční kapacitu v poměru 
velikosti jednotlivých rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu.“.

13. V § 16 odst. 1 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzickou nebo právnickou osobu, která není subjektem zúčtování,“.

14. V § 16 odst. 4 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování,“.

15. V § 17 odst. 3 se za slova „Subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická
nebo právnická osob, která není subjektem zúčtování,“.

16. V § 17 odst. 6 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická
nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

17. V § 19 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická nebo 
právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

18. V § 20 odst. 1 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická 
nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

19. V § 20 odst. 2 se za slova „subjekt zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční fyzická 
nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,“.

20. V § 21 odst. 4 se za slova „subjekty zúčtování“ vkládají slova „a zahraniční fyzické
nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování,“.

21. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o 
uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické 
nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, a není možné tento plyn převést v 
rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích 
kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není 
subjektem zúčtování, užívajícího virtuální zásobník plynu, provozovatel zásobníku plynu 
provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.“.

22. V § 22 odst. 4 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování,“.



23. V § 23 odst. 2 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování,“.

24. V § 23 odst. 3 se za slova „subjektu zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování,“.

25. V § 23 odst. 4 se za slova „subjekty zúčtování“ vkládají slova „nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjektem zúčtování,“.

26. V § 24 odst. 2 písm. b) se za slova „subjektů zúčtování“ vkládají slova „nebo 
zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjektem zúčtování,“.

27. V § 25 odstavec 1 zní:

„(1) Operátor trhu eviduje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem a spravuje 
číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s 
plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód.“.

28. V § 25 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 včetně poznáky pod čarou č. 8, který 
zní:

 „(5) Registrace výrobce biometanu a výroben biometanu se řídí jiným právním 
předpisem.8).

Poznámka pod čarou č. 8 zní:
8) Vyhláška č. xxx/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace 

podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu.“.

29. V § 26 odstavce 1 až 5 znějí:

„(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu 
zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných místech lze přenést vždy pouze na jeden 
subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s 
plynem. 

(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za 
odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke 
zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za 
odběrné místo zákazníka, informuje operátor trhu o této skutečnosti příslušného 
provozovatele a dotčené účastníky trhu s plynem.

(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku 
plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční 
fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování prostřednictvím provozovatele 
přepravní soustavy.. Má se za to, že na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku 
plynu platí, že poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného 
subjektu zúčtování je považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s 
výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s přepravou plynu a s 
uskladňováním plynu podle energetického zákona5).

(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný 
subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční fyzické nebo 
právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování prostřednictvím provozovatele přepravní
soustavy. Má se za to, že na vstupních a výstupních hraničních bodech platí, že poslední 
zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování je 
považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy 
nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).



(5) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu 
nebo na předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výroby plyn nese příslušný subjekt 
zúčtování, který užívá tento bod nebo místo distribuční nebo přepravní soustavy nebo 
zásobníku plynu.“.

30. V § 29 odst. 1 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
c), které zní:

„c) u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou 
plánovanou hodnotu přepravy plynu v tomto vstupním bodě  plynárenské soustavy.“.

31. V § 29 odst. 6 se na začátek odstavce vkládá slovo „Zahraniční“.

32. V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Nominaci uskladňování podává zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která 
není subjektem zúčtování, v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po 
jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a 
vláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel 
přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.“.

33. V § 32 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Provozovatel přepravní soustavy 
prověřuje finanční zajištění veškerých nominací zahraničních fyzických nebo právnických 
osob, které nejsou subjekty zúčtování.“.  

34. V § 32 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává 
nominace a předběžné týdenní nominace přepravy a uskladňování v termínu podle odstavce 1 
v systému provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Nominace 
podané zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, 
provozovatelé nepředávají operátorovi trhu.“.

35. V § 33 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává 
renomince přepravy a uskladňování v termínu podle odstavců 4, 5 a 7 v systému 
provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Renominace podané 
fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, provozovatelé nepředávají 
operátorovi trhu.“.

36. V § 44 odst. 5 písmeno a) zní: 

„a) předběžné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních 
a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních fyzických 
nebo právnických osobách, které nejsou subjekty zúčtování, v rozdělení podle 
jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení,“.

37. V § 44 odst. 5 se na konci písmena f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
g), které zní:

„g) předběžné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu 
předávacích míst výroben plynu.“.

38. V § 44 odst. 6 písmeno a) zní:

„a) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace 
dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, 
jednotlivých subjektech zúčtování nebo zahraničních fyzických nebo právnických 



osobách, které nejsou subjekty zúčtování, v rozdělení podle jednotlivých dovozců a 
odběratelů s uvedením jejich označení,“.

39. V § 44 odst. 6 se na konci písmena g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
h), které zní:

„h) skutečné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu 
předávacích míst výroben plynu.“.

40. V § 44 odst. 10 se za slova „pracovního dne“ vkládají slova „plynárenského měsíce“.

41. V § 45 odstavec 8 zní:

„(8) Opravné údaje hodnot zaslaných podle odstavců 1 a 2 a § 44 odst. 2 a 6 zasílá 
provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu 
nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 1. Ustanovení odstavců 4 a 8 
se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.“.

42. V § 52 odstavec 7 zní:

„(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 5 informuje stávajícího 
dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a 
provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka 
připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa 
zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní 
kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje 
prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a 
nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je 
odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu 
dodavatele týká, o ukončení standardní změny dodavatele plynu.“.

43. V § 52 odst. 9 se slova „Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin“ nahrazují slovy 
„Do 14:00 hodin osmého pracovního dne“.

44. V § 52 odstavec 11 zní: 

„(11) Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle 
odstavce 9, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího 
dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční 
soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o 
standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele.“.

45. V § 52 odst. 14 se za slova „neprodleně informuje“ vkládají slova „nového i“.

46. V § 53 odst. 4 se číslovka „12“ nahrazuje číslovkou „17“.

47. Za § 53 se vkládá nový § 53a včetně poznáky pod čarou č. 9, který zní: 

„§53a

(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel operátorovi 
trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého 
pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému 
datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli a příslušnému subjektu 
zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a 
provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy. Zkrácení dodávky plynu znamená 
v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční 
kapacity do daného odběrného místa zákazníka.



(2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od 
smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) posílá dodavatel operátorovi trhu 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního 
dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému 
operátora trhu. Operátor trhu neprodleně zruší k požadovanému datu ve svém systému 
přiřazení dodavatele a jeho subjektu zúčtování a informuje o této skutečnosti provozovatele 
distribuční soustavy, stávajícího dodavatele a dotčené subjekty zúčtování. Zkrácení dodávky 
plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace 
distribuční kapacity do daného odběrného místa zákazníka.

(3) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od 
smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona9) posílá dodavatel operátorovi trhu 
prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního 
dne, ve kterém nabylo účinnosti odstoupení od smlouvy v souladu s § 11a odst. 3 a 4 
energetického zákona9). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení 
odběrného místa k dodavateli a příslušnému subjektu zúčtování a neprodleně o této 
skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a provozovatele distribuční 
nebo přepravní soustavy. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do daného odběrného místa 
zákazníka.

 (4) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá stávající dodavatel 
operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 
hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s 
přiřazením odpovědnosti za odchylku nejpozději do 23:30 hodin posledního kalendářního dne 
dodávky plynu. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu dodavatele, 
příslušný subjekt zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného 
provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky 
plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování 
rezervace distribuční kapacity do daného odběrného místa zákazníka. Prodloužení dodávky 
podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení 
není na odběrném místě v systému operátora trhu evidován jiný dodavatel plynu.     

(5) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického 
zákona9) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, posílá stávající 
dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu prostřednictvím informačního 
systému operátora trhu v termínu podle odstavce 4. Dodavatel v žádosti jednoznačně označí, 
že se jedná o prodloužení na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 
energetického zákona9). Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o 
sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do daného 
odběrného místa zákazníka. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti ke 
dni zkrácení dodávky podle odstavce 2.   

(6) Odstoupí-li zákazník od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, a nedojde-li 
současně k prodloužení dodávky plynu podle odstavce 4 nebo 5 nebo zahájení nové dodávky 
plynu,  je odběr plynu v odběrném místě zákazníka považován za neoprávněný odběr plynu.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:
9) Zákon 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.“.

48. V § 54 odstavec 14 zní:
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„(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná 
místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat. Operátor trhu 
v těchto případech pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za 
odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně 
poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Odkazy na odstavec 2 se nepoužijí.“.

49. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování

Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel 
zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy 
dvě hodiny před začátkem a v průběhu plynárenského dne, pokud

(a) nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě 
plynárenské soustavy, 

(b) je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z 
následujících nerovnic (1) a (2)
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kde 

j vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy,
Nrj je renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě 

plynárenské soustavy na daný plynárenský den,
KSj je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit 

daného subjektu zúčtování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním 
bodě plynárenské soustavy j na daný plynárenský den,

Npj nominace a renominace přijaté a zaregistrované do času t stanovené jako

pro t=1

kde 
Njt je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo 

výstupním bodě plynárenské soustavy účinná v hodině t plynárenského dne

t je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná; t = 1 pro interval <6:00, 
7:00) až t = 24 pro interval <5:00, 6:00) následujícího plynárenského dne.“.

50. V příloze č. 7 části A. bodu 2 se za slova „číselný kód odběrného místa“ vkládají slova 
„(EIC kód)“.



51. V příloze č. 7 části B. bodu 2 písm. i) se zrušují slova „přepočtené roční“.  

52. V příloze č. 10 části A. bod 4 zní:

„4. Plánovaná roční spotřeba se pro dané odběrné místo dále přepočítává k 1. 1. každého 
kalendářního roku. V tomto případě se použijí TDD platné k 1. 1. daného kalendářního 
roku.“.

53. V příloze č. 13 bod 2 se slova „365 dní“ nahrazují slovy „jeden rok“. 

Čl. II

ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předsedkyně:




