
VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky 
č. 370/2010 Sb. 

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 vyhlášky č. 370/2010 
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „podzemnímu“ zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 písm. d), § 2 odst. 1 písm. h), § 2 odst. 2 písm. a) a g), § 3 odst. 6, § 17 
odst. 1, § 17 odst. 2 v úvodní části ustanovení, § 17 odst. 2 písm. g), § 17 odst. 4, 5, 9 až 11 a
13, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5 v úvodní části ustanovení, § 21 odst. 5 písm. b) a i), § 21 
odst. 6, 7 a 9, § 22, § 24 odst. 1 v úvodní části ustanovení, § 24 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 2 v 
úvodní části ustanovení, § 25 odst. 3 písm. d), § 29 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b), § 31 
odst. 1, § 32 odst. 4 písm. a), § 32 odst. 9, § 33 odst. 2, 6 a 7, § 36 odst. 2 písm. c) a odst. 3, 
§ 59 odst. 7 se slovo „podzemního“ zrušuje.

3. V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „z“ nahrazuje slovem „ze“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru fyzické nebo 
právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, 
provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo 
provozovatelem distribuční soustavy,“. 

5. V § 2 odst. 1 písmeno r) zní:

„r) skladovací kapacitou – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku 
plynu v m3, těžební nebo vtláčecí výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčecí 
křivka v kWh/den,“.

6. V § 2 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až t) se označují jako písmena b) až s).

7. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odchylku fyzických nebo 
právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování“.

8. V § 2 odst. 2 písm. f), § 16 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. a), § 32 odst. 5 a 9, § 37 odst. 3,
§ 44 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) se slovo „podzemních“ zrušuje.

9. V § 2 odst. 2 písm. r) se slova „365 dnů“ nahrazují slovy „jednoho roku“.

10. V § 3 odst. 2, § 16 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. d) se slovo „podzemním“ zrušuje.

11. V § 5 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Na základě smlouvy o přepravě plynu 
umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezervaci standardní pevné 



přepravní kapacity, denní pevné přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní 
kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné koordinované přepravní kapacity 
v režimu na následující den, přerušitelné koordinované přepravní kapacity v režimu na 
následující den, pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den a 
přerušitelné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den.“.

12. V § 5 odst. 6 se slovo „pevnou“ a slova „pevné“ zrušují.

13. V § 5 odst. 7 se slovo „pevnou“ a slova „pevné“ zrušují.

14. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Provozovatel přepravní soustavy zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup hraniční body, na kterých umožní subjektu zúčtování 
rezervaci přepravní kapacity v režimu na následující den i v průběhu plynárenského dne, pro 
který je přepravní kapacita v režimu na následující den rezervována.“.

15. V § 5 odstavec 10 zní:

„(10) Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy 
v případech, kdy o to subjekt zúčtování požádá nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní 
kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.“.

16. V § 5a odstavec 1 zní:

„(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává 
provozovatel přepravní soustavy se subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo 
právnickou osobou pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy na dobu 
nejméně 10 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je      
10 000 MWh/den.“.

17. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Žádost o rezervaci nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den 
podává subjekt zúčtování od 9:00 do 19:00 hodin v termínu podle § 5 odst. 7 nebo později, 
pokud provozovatel přepravní soustavy umožňuje rezervaci přepravní kapacity v průběhu 
plynárenského dne.“.

18. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Žádost o rezervaci koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den 
podává subjekt zúčtování v termínech určených provozovatelem přepravní soustavy.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

19. V § 11 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žádost o rezervaci distribuční kapacity a 
uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle 
odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 
10:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy 
má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do 
odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa 
po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00 hodin 
pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným 
s provozovatelem distribuční soustavy.“.

20. V § 11 odst. 7 se slova „12 kalendářních měsíců“ nahrazují slovy „4 kalendářní 
měsíce“.

21. V § 11 odst. 8 se slova „požadovaných úprav“ nahrazují slovy „chybných údajů“.



22. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Provozovatel distribuční soustavy 
neprovede snížení rezervované distribuční kapacity, pokud je v období následujících 4 měsíců 
ode dne uvedeného v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována 
vyšší distribuční kapacita podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná distribuční 
kapacita uvedená v žádosti o její snížení.“.   

23. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických 
parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo 
rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka nebo při změně typu měření 
v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze 

a) pro nově připojujícího se zákazníka,

b) pro zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část 
odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má více než 
30% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě 
zákazníka, nebo 

c) pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo 
B. 

(2) Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové 
odběrné místo zákazníka, kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění 
a přípravu teplé užitkové vody. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků 
s charakterem odběru otop.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu 
u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí 
dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech 
zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem 
uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem 
měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u nově se 
připojujícího zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců. 

(4) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce 
plynu ve zkušebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro
příslušné odběrné místo sjednané ve smlouvě o připojení.

(5) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník 
nebo dodavatel plynu v termínech podle § 11 odst. 2. Provozovatel distribuční soustavy po 
dobu trvání zkušebního provozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné místo 
zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stanovenou pro účely určení platby za distribuci 
plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(6) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 
před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity 
podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční 
kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu 
zkušebního provozu.“.

24. § 16 včetně nadpisu zní:



„§ 16

Uskladňování plynu

(1) Přístup k  zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel zásobníku plynu poskytuje 
skladovací kapacitu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování uskutečňuje na principu 
virtuálního zásobníku plynu. 

(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za 
všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod 
virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita 
poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení 
do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací 
místa.

(3) Virtuální zásobník plynu je charakterizován názvem provozovatele zásobníku plynu 
a skladovacími kapacitami.

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel zásobníku plynu 
subjektu zúčtování roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu 
s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným 
výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu 
s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací 
kapacity je 1 skladovací rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 
skladovacích let, kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího 
roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální 
doba rezervace skladovací kapacity je 1 skladovací rok, maximální doba rezervace 
skladovací kapacity je 15 skladovacích let; kapacita se přiděluje vždy s účinností 
k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,

c) měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací 
kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 12 
plynárenských měsíců,

d) denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací
kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 30 
plynárenských dnů ode dne podání žádosti o denní skladovací kapacitu s pevným 
výkonem,

e) denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace skladovací kapacity 
je 1 plynárenský den.

(5) Provozovatel zásobníku plynu provozující zásobníky plynu připojené na přepravní 
soustavu prostřednictvím více než jednoho předávacího místa konzultuje rozdělení vtláčení a 
těžby na jednotlivá předávací místa zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.“.

25. V § 17 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a za větu první se vkládá věta 
„V případě opakované aukce se lhůta 30 kalendářních dní zkracuje na 10 kalendářních dní.“.

26. V § 17 odst. 2 písm. e) se za slovo „velikost“ vkládá slovo „nabízené“.

27. V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), 
které zní:

„i) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity.“.



28. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Subjekt zúčtování žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na 
rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě 
desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. 
Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací 
kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do 
více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a 
požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.“.

29. V § 17 odst. 6 se věty první a druhá nahrazují větami „Žadatel složí finanční jistotu 
nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se 
subjekt zúčtování stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen 
„aktivní žadatel“).“.

30. V § 17 odst. 11 se za slovo „m3“ vkládají slova  „nebo kWh/den“.

31. V § 17 odst. 13 se věta druhá zrušuje.

32. V § 17 odstavec 14 zní:

„(14) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla 
rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. 
Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel 
zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování 
plynu.“.

33. V § 18 odstavce 1 až 4 znějí:

„(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným 
výkonem na základě výsledku vícekolové elektronické aukce. 

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem 
nejpozději 14 kalendářních dnů před začátkem aukce. V případě opakované aukce je lhůta pro 
zveřejnění 7 kalendářních dnů. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a 
transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při 
rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací 
kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále 
obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na 
délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání 
smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity 
elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací 
kapacity.“.

34. § 19 a 20 včetně nadpisu znějí:

„§ 19

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem

Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt 
zúčtování elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 
hodin a nejdříve 30 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého 
rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí 



výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve 
kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením 
žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

§ 20

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává 
provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování s rezervovanou skladovací kapacitou u 
tohoto provozovatele zásobníku plynu.

(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá 
subjekt zúčtování elektronicky, nejpozději v 16:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. 
Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část 
přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu 
vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé 
hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem 
obdržena. Oznámením rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným 
výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování 
podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu 
podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.“.

35. V § 21 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „Podle odstavců 2 až 8 provozovatel 
zásobníku plynu nepostupuje při rezervaci takové nové skladovací kapacity, kterou 
provozovatel zásobníku plynu nabídnul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení 
překročení nové skladovací kapacity schválených Energetickým regulačním úřadem4a).

Poznámka pod čarou č. 4a zní:
4a) § 67a odst. 3 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 pozdějších předpisů.“.

36. V § 21 odst. 5 písmeno f) zní:

„f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vzor smlouvy o změně práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy o uskladňování plynu, pokud je změna smlouvy o 
uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena 
s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,“.

37. V § 21 odst. 5 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), 
které zní:

„j)  velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly.“.

38. § 23 včetně nadpisu zní:

„§ 23

Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu

(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu krátí
nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované 
skladovací kapacity s pevným výkonem.

(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným 
výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu 
v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou 
cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému 



přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod maximální úrovní 
aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě 
provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.

(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení 
skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že
sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánované přerušení, všem 
subjektům zúčtování proporcionálně stejně. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod 
maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena.
Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity 
zkráceny zároveň s oznámením plánovaného přerušení skladovací kapacity.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení 
uskladňování plynu, provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty 
zúčtování, které mohou podat renominaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby postupuje provozovatel zásobníku 
plynu při krácení rezervované skladovací kapacity a potvrzování nominace uskladňování
podle odstavců 1 až 4 obdobně.“.

39. V § 24 odst. 1 písm. b) až d), § 24 odst. 2 písm. a) až c), e) a f) se slova „po 
jednotlivých produktech“ zrušují.

40. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „vtláčecího nebo těžebního“ zrušují.

41. V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje údaje podle odstavce 2 za poslední 3 
kalendářní roky.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
výslednou cenu a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotlivých aukcích za poslední 
3 kalendářní roky.“.

42. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný 
subjekt zúčtování užívající tento bod 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).“.

43. V § 29 odstavec 6 zní:

„(6) Fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává nominace a 
renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel 
přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na 
vstupních bodech a výstupních bodech přepravní soustavy a v případě nerovnosti součtu 
nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních bodech se zohledněním plynu 
na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.“.

44. V § 32 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel 
přepravní soustavy jako denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé 
hodiny plynárenského dne.“.

45. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní: 



„(8) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel 
přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé 
hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.“.

46. V § 42a odst. 3 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem 
„16“.

47. V § 42a odst. 4 se číslo „11“ nahrazuje číslem „17“.

48. V § 42a odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „9“ se nahrazuje číslem 
„10“.

49. V § 44 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. e) a f) se slova „kteří změnili dodavatele plynu, 
a“ zrušují.

50. V § 44 odst. 1 písm. f) se za slova „dodavatele plynu“ vkládají slova „ , a která pro 
daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat 
operátorovi trhu“.

51. V § 44 odst. 2 písm. g) až i), § 44 odst. 3 písm. b) a d) se slova „kteří nezměnili 
dodavatele plynu“ nahrazují slovy „která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím 
kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu“.

52. V § 44 odst. 3 písm. a) a c) se slova „kteří změnili dodavatele plynu“ nahrazují slovy 
„která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé 
zasílání dat operátorovi trhu“.

53. V § 44 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00
hodin šestého pracovního dne, zasílá provozovatel distribuční soustavy aktualizaci údajů 
zaslaných podle odstavce 3.“.

54. V § 45 odst. 8 se za slova „odstavců 1 a 2“ vkládají slova „a § 44 odst. 2“. 

55. V § 48 odst. 5 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „šestnáctý“.

56. V § 52 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „4 
měsíce“.

57. V § 52 odst. 3 písm. c) a § 54 odst. 5 písm. c) se slovo „subjekt“ nahrazuje slovy 
„identifikace subjektu“. 

58. V § 52 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Žádost podle odstavce 3, která byla 
přijata po 10:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní 
den.“.

59. V § 52 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 
provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo 
nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka 
podle odstavce 3, pokud se jedná o standardní změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel 
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Distribuční nebo přepravní kapacitu do 
odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění,
pokud žádost nebyla podána ve stanoveném termínu nebo pokud nesplňuje náležitosti žádosti 
o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, 
pokud z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu s plynem, a to 
přiřazením EIC kódu se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu s plynem nebo 



obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo 
přiděleno, odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, nebylo zahrnuto do 
podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu žádost 
nedoplní nebo neupraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej 
provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s 
vyznačením chybných údajů. 

(6) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje 
operátora trhu podle odstavce 5 věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po 
předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční 
nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy 
ani poté nesplní informační povinnost podle odstavce 5 věty první, ale zaregistruje odběrné 
místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti 
rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.“.

60. V § 52 odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem  „5“.

61. V § 52 odstavec 8 zní: 

„(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 
může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat 
o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele 
nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka 
plynu, nebo pokud zákazník písemně projeví vůli změnu dodavatele plynu neprovést.“.

62. V § 52 odst. 10 se slovo „zastavení“ nahrazuje slovem „ukončení“ a věta poslední se 
zrušuje.

63. V § 52 odst. 11 se slova „zpětvzetí žádosti o standardní změnu dodavatele plynu“ 
nahrazují slovy „ukončení procesu změny dodavatele“.

64. V § 52 odstavec 13 zní:

„(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele 
plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření 
zákazníka, ze kterého je zřejmé,  že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním 
systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého 
pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, 
operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu poskytne 
písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu 
proces změny dodavatele zastaví a neprodleně 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 pokračování 
dodávek stávajícím dodavatelem plynu.“.

65. V § 52 odst. 14 se slova „nebo 10“ zrušují.

66. V § 53 odst. 3 se slova „do druhého pracovního dne do 12:00 hodin“ nahrazují slovy 
„do konce druhého pracovního dne“.

67. V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele 
plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s výjimkou 
ustanovení § 52 odst. 8. Důvodem pro nemožnost rezervace distribuční nebo přepravní 
kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 52 odst. 5 je rovněž nepodání žádosti o 
uzavření smlouvy o připojení. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného 



zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední 
instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po 
neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který 
není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o 
standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že

a) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi 
trhu dodavatel plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího 
pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným 
s provozovatelem distribuční soustavy,

b) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b) musí obsahovat 
typ smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum nejbližšího možného zahájení 
dodávky plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy a dobu trvání smlouvy,

c) úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 5 až 7, 10 a 15 se uskutečňují do 
18:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného 
zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Úkony podle 
§ 52 odst. 8, 9 a 11 až 14 se nepoužijí,

d) operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu 
podle § 52 odst. 16 neprodleně po provedení všech úkonů podle § 53 odst. 5 písm. c). 
Účinnost změny dodavatele nastává v den nejbližšího možného zahájení dodávek plynu 
sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.“.

73. V § 53 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém 
byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost podle věty první více účastníků trhu s plynem 
pro totéž odběrné místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele, 
považuje se za účinnou změna dodavatele, kterou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V 
takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a 
oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou 
změnou dodavatele dotčeni.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení 
odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením 
odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně 
dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční 
soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.“.

74. V § 54 odstavec 14 zní:

„(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 1 až 9 se dále použije pro odběrná 
místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat.“.

75. V § 57 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení 
nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do 3 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu. V případě, že není 
možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, 
vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Pokud zákazník 



neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení 
dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti 
o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovateli 
distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem 
ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím 
třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční 
soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který 
upravuje měření plynu6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u 
odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat 
operátorovi trhu.

--------------------------------
6) 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.“.

76. V příloze č. 3 se vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Důvod žádosti“.

Dosavadní body 4 až 9 se označují jako body 5 až 10.

77. V příloze č. 3 se vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

„7. Adresa odběrného místa 

8. Typ rezervované distribuční kapacity“.

Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 9 až 12.

78. V příloze č. 3 bod 12 zní:

„12. Adresa elektronické pošty zákazníka a telefonní číslo zákazníka, pokud jsou
k dispozici“.

79. 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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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

t je hodina plynárenského dne; t = 1 pro interval <6:00, 7:00) až t = 24 pro interval 
<5:00, 6:00).

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 7:00 hodin 
plynárenského dne, T = 2 pro 8:00 hodin plynárenského dne až T= 24 pro 6:00 hodin 
následujícího plynárenského dne.“.

80. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Termíny a postupy podávání nabídek nebo poptávek provozovatelem přepravní 
soustavy na krátkodobém trhu za nevyrovnané odchylky

1. Operátor trhu zveřejní rozdíl mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 
písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 
50 odst. 2 nejpozději 2 hodiny po termínu pro podávání nominací předběžných 
celkových odchylek podle § 32 odst. 2 s případnou úpravou podle § 49 odst. 2. 

2. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na nákup plynu na 
vnitrodenním trhu s plynem na následující plynárenský den ve výši kladného rozdílu 
mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu 
maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu určenou 
jako nižší z hodnot ceny vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu a 
ceny z denního trhu. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30
minut, zvyšuje operátor trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně, maximálně však 
do výše ceny chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.
Poslední zvýšení do úrovně ceny chybějícího vyrovnávacího plynu může být nižší než 
0,3 EUR/MWh.

3. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na prodej plynu na 
vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu na následující 
plynárenský den ve výši záporného rozdílu mezi nominacemi subjektů zúčtování 
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podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací 
podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu určenou jako vyšší z hodnot ceny plynu 
vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu a ceny z denního trhu. 
V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, snižuje operátor 
trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně, maximálně však do výše ceny 
přebývajícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Poslední 
snížení do úrovně ceny přebývajícího vyrovnávacího plynu může být nižší než 0,3 
EUR/MWh.

4. Cenou denního trhu se rozumí výše výsledné sesouhlasené ceny denního trhu 
organizovaného v příslušném plynárenském dni.“.

81. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Údaje pro vyúčtování distribuce nebo přepravy plynu

Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá pro vyúčtování distribuce plynu 
za odběrné místo zákazníka minimálně tyto údaje:

A. Identifikační údaje

1. číselný kód provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy

2. číselný kód odběrného místa

3. identifikace měřících míst, číslo a typ měřicího zařízení 

4. fakturační období

5. důvod opravy (u opravných faktur)

B. Údaje z měření

1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel 
s měřením typu A nebo B 

a) přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m3

b) spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v kWh/m3

c) distribuované množství plynu v jednotlivých plynárenských dnech v kWh 

d) jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/kWh

e) jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh

f) počáteční stav měřidla v m3

g) konečný stav měřidla v m3

2. za odběrné místo s měřením typu C

a) počáteční stav měřidla v m3

b) konečný stav měřidla v m3

c) rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských 
měsíců v m3

d) rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských 
měsíců v kWh



e) rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců v kWh 

f) přepočítací koeficient měřidla na standardní podmínky 

g) jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských 
měsících v Kč/kWh

h) jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh

i) hodnota přepočtené roční spotřeby plynu použité pro zařazení odběrného 
místa do odběrného pásma pro účely fakturace distribuce plynu podle výše 
spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka, pokud je této hodnoty pro 
zařazení odběrného místa do odběrného pásma dle cenového rozhodnutí 
Úřadu zapotřebí v kWh

j) doúčtované množství spotřebovaného plynu v případě poruchy měřicího 
zařízení.

C. Sjednané hodnoty

1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel 
s měřením typu A nebo B 

a) rezervovaná kapacita na dobu neurčitou

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu
v Kč/tis.m3

b) rezervovaná přerušitelná kapacita na dobu neurčitou

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu 
v Kč/tis.m3

c) rezervovaná měsíční kapacita 

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. počátek platnosti rezervované kapacity 

iii. konec platnosti rezervované kapacity

iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

d) rezervovaná přerušitelná měsíční kapacita 

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. počátek platnosti rezervované kapacity 

iii. konec platnosti rezervované kapacity

iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3



e) rezervovaná denní pevná kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky 
dosaženého denního maxima

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

iii. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

f) rezervovaná klouzavá kapacita

i. velikost rezervované kapacity v m3

ii. počátek platnosti rezervované kapacity 

iii. konec platnosti rezervované kapacity

iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

g) překročení rezervované kapacity

i. maximální velikost překročení rezervované kapacity v m3

ii. jednotková pevná cena za překročení denní rezervované 
kapacity v Kč/tis.m3

2. za odběrné místo s měřením typu C

a) rezervovaná distribuční kapacita

i. velikost rezervované distribuční kapacity v m3 stanovené výpočtem

ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu 
v Kč/tis.m3

b) stálý měsíční plat

i. počátek posuzovaného období

ii. konec posuzovaného období

iii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

iv. jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu

D. Ostatní poplatky a slevy“.

82. V příloze č. 10 části B bodu 3 se slova „365 dní“ nahrazují slovy „jeden rok“.

83. V příloze č. 11 bodu 2 se za slova „kategorie maloodběratel“ vkládají slova „nebo 
střední odběratel s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc“.

84. V příloze č. 11 bodu 3 se slova „střední odběratel“ nahrazují slovy „maloodběratel 
nebo střední odběratel s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty“.

85. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

Předání informací provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o odběrných 
místech zákazníků operátorovi trhu



Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka

1. jednoznačný identifikátor odběrného místa zákazníka

2. název odběrného místa zákazníka

3. datum, od kterého bude operátor trhu přijímat data pro dané odběrné místo

4. typ měření

5. distribuční nebo přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka s měřením typu A 
nebo B

6. identifikátor soustavy, ke které je odběrného místa zákazníka připojeno

7. plánovaná roční spotřeba v MWh zaokrouhlená na tři desetinná místa a třída 
přiřazeného typového diagramu dodávky v odběrném místě zákazníka s měřením 
typu C

8. zařazení zákazníka do kategorie podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

9. zařazení zákazníka do skupin pro účely stavů nouze v plynárenství podle právního 
předpisu, který upravuje stavy nouze v plynárenství4).

Nepovinné údaje o odběrném místě zákazníka

1. vlastník odběrného místa zákazníka.

2. označení a adresa odběrného místa (číslo domu; ulice; místo/obec, PSČ).

3. typ a cyklus zasílání doplňujících údajů pro fakturaci distribuce nebo přepravy 
plynu.

4. předpokládaný měsíc prvního odečtového cyklu (první měsíc odečtu v roce).“.

86. V příloze č. 14 se v nadpisu za slovo „přepravních“ vkládají slova „a skladovacích“. 

87. V příloze č. 14 bod 3 zní:

„3. Těžební nebo vtláčecí výkon rezervovaný u provozovatele zásobníku plynu
přepočítá provozovatel přepravní soustavy spalným teplem, které je určeno nižší z hodnot 
průměrného spalného tepla plynu vtlačeného do virtuálního zásobníku plynu v období od      
1. dubna 2010 do 30. září 2010 a průměrného spalného tepla plynu vytěženého z virtuálního
zásobníku plynu v období od 1. října 2010 do 31. března 2011.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel zásobníku plynu převede k 1. lednu 2012 veškeré rezervované těžební 
nebo vtláčecí výkony z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla 
uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky.

2. Do 31. prosince 2014 zveřejňuje provozovatel zásobníku plynu údaje podle ustanovení 
§ 24 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky, pouze za období, za které má tyto údaje k dispozici.

3. Postup změny dodavatele plynu, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky.



Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou bodů 44 a 45, které
nabývají účinnosti dnem 1. března 2012.

Předsedkyně:




