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VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2014,

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 podmín-
kách podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., vyhláš-
ky č. 442/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2012 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. r) se slova „v m3“ nahra-
zují slovy „určený v m3 nebo v kWh“.

2. § 5 zní:

„§ 5

(1) Žádost o uzavření smlouvy o přepravě
plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahra-
niční fyzickou nebo právnickou osobou, která není
subjektem zúčtování, nejpozději 10 pracovních dnů
do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provo-
zovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uza-
vření smlouvy o přepravě plynu a v případě klad-
ného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o přepravě
plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních
dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uza-
vření smlouvy přijme návrh smlouvy o přepravě
plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uza-
vřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin
před uskutečněním přepravy.

(2) Na základě smlouvy o přepravě plynu
umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu
zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické
osobě, která není subjektem zúčtování, rezervaci mě-
síční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity,
přepravní kapacity v režimu na následující den a vni-
trodenní přepravní kapacity. Přepravní kapacitu lze
rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

(3) Žádost o rezervaci měsíční přepravní kapa-
city, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity

v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní
kapacity se podává elektronicky. Žádost o rezervaci
přepravní kapacity obsahuje náležitosti uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Měsíční přepravní kapacita, denní přepravní
kapacita, přepravní kapacita v režimu na následující
den a vnitrodenní přepravní kapacita se rezervuje pro
hraniční body, předávací místo nebo souhrn předá-
vacích míst výroben plynu a body virtuálních zásob-
níků plynu. Denní přepravní kapacita, přepravní ka-
pacita v režimu na následující den a vnitrodenní pře-
pravní kapacita se rezervuje pro odběrné místo zá-
kazníka přímo připojené k přepravní soustavě.

(5) Přeprava plynu při rezervaci měsíční pře-
pravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským
dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní ka-
pacita rezervována. Subjekt zúčtování nebo zahra-
niční fyzická nebo právnická osoba, která není sub-
jektem zúčtování, může rezervovat přepravní kapa-
citu i od jiného plynárenského měsíce, než je plyná-
renský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve
kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve
však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy
podle rezervace měsíční přepravní kapacity. Měsíční
kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě
následujících plynárenských měsíců. Měsíční pře-
pravní kapacitu pro hraniční body a body virtuál-
ního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na do-
bu 60 plynárenských měsíců následujících po měsíci,
ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční
pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle
§ 6 odst. 1.

(6) Přeprava plynu s využitím rezervované
denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plyná-
renským dnem období, na které je přepravní kapa-
cita rezervována, a končí posledním plynárenským
dnem období, na které je přepravní kapacita rezer-
vována. Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická
nebo právnická osoba, která není subjektem zúčto-
vání, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného
plynárenského dne, než je plynárenský den bezpro-
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středně následující po dni, ve kterém o rezervaci pře-
pravní kapacity žádá. Denní přepravní kapacita se
rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících
plynárenských dnů. Přepravní kapacitu je možné re-
zervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání
žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné
přepravní kapacity.

(7) Přepravní kapacitu v režimu na následující
den rezervuje subjekt zúčtování nebo zahraniční fy-
zická nebo právnická osoba, která není subjektem
zúčtování, v den předcházející dni zahájení přepravy
s využitím přepravní kapacity v režimu na následu-
jící den. Přeprava plynu při využití přepravní kapa-
city v režimu na následující den se uskutečňuje po
dobu jednoho plynárenského dne.

(8) Vnitrodenní přepravní kapacitu rezervuje
subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo
právnická osoba, která není subjektem zúčtování,
v den předcházející dni zahájení přepravy plynu
nebo v plynárenský den zahájení přepravy plynu
s využitím vnitrodenní přepravní kapacity. Přeprava
plynu při využití vnitrodenní přepravní kapacity se
uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne
nebo jeho části, vždy však do konce daného plyná-
renského dne.

(9) Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje
přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka
přímo připojené k přepravní soustavě postupem uve-
deným v § 11 a 12 nebo v případě rezervace denní
přepravní kapacity podle § 6 odst. 1 a 2 nebo v pří-
padě rezervace přepravní kapacity v režimu na ná-
sledující den podle § 6 odst. 4 a 6 nebo v případě
vnitrodenní přepravní kapacity postupem podle § 6
odst. 5 a 6.

(10) Smlouva o přepravě plynu podle § 4
odst. 3 se uzavírá na období jednoho kalendářního
roku s účinností od prvního plynárenského dne ka-
lendářního roku.

(11) Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje
provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy
o to subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo
právnická osoba, která není subjektem zúčtování,
požádá nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní
kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná
pevná přepravní kapacita.“.

3. V § 6 odst. 1 se slovo „standardní“ nahrazuje
slovy „měsíční pevné nebo přerušitelné nebo denní“.

4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 6.

5. V § 6 odst. 2 se slovo „standardní“ nahrazuje
slovem „měsíční“ a v poslední větě se slova „nebo
odstavce 2“ zrušují, slovo „kalendářní“ se nahrazuje
slovem „plynárenský“.

6. V § 6 odst. 3 první věta zní: „Pro přepravu
plynu do odběrných míst zákazníků přímo připoje-
ných k přepravní soustavě se ustanovení § 5, 6, § 10
až 12 a 14 použijí obdobně.“.

7. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné
přepravní kapacity v režimu na následující den po-
dává subjekt zúčtování od 9:00 do 4:00 hodin plyná-
renského dne předcházejícího plynárenskému dni,
pro který se přeprava s využitím přepravní kapacity
v režimu na následující den rezervuje.“.

8. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné
vnitrodenní přepravní kapacity podává subjekt zúč-
tování od 4:00 hodin plynárenského dne předchá-
zejícího plynárenskému dni, pro který se přepravní
kapacita s využitím vnitrodenní přepravní kapacity
rezervuje, do konce plynárenského dne, pro který se
přepravní kapacita s využitím vnitrodenní kapacity
rezervuje.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

9. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

10. V § 6 odstavec 6 zní:

„(6) Provozovatel přepravní soustavy bezpro-
středně po přijetí žádosti o rezervaci pevné nebo
přerušitelné přepravní kapacity v režimu na následu-
jící den nebo pevné nebo přerušitelné vnitrodenní
přepravní kapacity provede vyhodnocení žádosti
a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezer-
vuje.“.

11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 6a

Přeprava ve zkušebním provozu

Přeprava plynu ve zkušebním provozu se sjed-
nává postupy uvedenými v § 13 použitými obdobně.
Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené
v § 13 vykonává provozovatel přepravní soustavy.“.

12. V § 7 odst. 1 se slovo „standardní“ nahra-
zuje slovem „měsíční“.

13. V § 7 odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel přepravní soustavy předběž-
ně rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu v roz-
sahu nedostatku poptávané kapacity podle odstav-
ců 1 a 2. Provozovatel přepravní soustavy rezervuje
přepravní kapacitu pouze při elektronickém po-
tvrzení rezervace subjektem zúčtování do 8:45 hodin
plynárenského dne, ve kterém provozovatel pře-
pravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.“.

14. V § 7 odst. 4 se slova „standardní přeruši-
telnou přepravní kapacitu nebo denní“ zrušují.

15. V § 10 odst. 2 se slovo „standardní“ nahra-
zuje slovem „měsíční“.

16. V § 11 odst. 1 se číslo „16“ nahrazuje čís-
lem „15“.

17. V § 11 odst. 3 se slova „nebo nejpozději
následující den do 10:00 hodin po předání informace
podle § 52 odst. 14“ zrušují.

18. V § 11 odstavec. 6 zní:

„(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity
a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přes-
hraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování
provozovateli distribuční soustavy nejpozději do
10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nej-
bližšího možného zahájení distribuce plynu sjedna-
ného s provozovatelem distribuční soustavy. Provo-
zovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žá-
dosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí vý-
sledky rezervace distribučních kapacit všem žada-
telům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději
třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém
byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána.
Potvrzením žádosti je provozovatelem distribuční
soustavy rezervována distribuční kapacita.“.

19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo
ke změně měření z typu C na typ A nebo B, před-

kládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezer-
vaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému
dni kalendářního měsíce v termínech podle § 11
odst. 2 tak, aby účinek rezervace distribuční kapacity
nenastal později než za 2 měsíce od změny typu
měření. V případě, že zákazník nebo dodavatel
plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 žádost
o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1,
provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro od-
běrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1
písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stano-
vené pro účely určení platby za distribuci plynu po-
dle cenového rozhodnutí Úřadu.“.

20. V § 13 odst. 1 se za slova „zařízení zákaz-
níka“ vkládají slova „ , přičemž rekonstrukcí se pro
účely této vyhlášky rozumí zásahy do odběrného
plynového zařízení, které mají za následek změnu
jeho účelu nebo technických parametrů,“.

21. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „více než
30“ nahrazují slovy „nejméně 20“ a na konci textu
písmene b) se slovo „nebo“ zrušuje.

22. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) pro zákazníka s charakterem odběru otop, který
rekonstruoval celé nebo část odběrného plyno-
vého zařízení, kdy lze po rekonstrukci předpo-
kládat minimálně 10% snížení výše rezervované
distribuční kapacity, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

23. V § 13 odst. 2 se slova „kde méně než 50 %
roční spotřeby plynu je využíváno pro vytápění
a přípravu teplé užitkové vody“ nahrazují slovy
„u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za po-
slední čtvrtletí předchozího roku činí méně než 70 %
z celkové spotřeby za období od 1. dubna předcho-
zího roku do 31. března daného roku“.

24. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním
provozu pro odběrné plynové místo zákazníka po-
dává žadatel o rezervaci distribuční kapacity ve zku-
šebním provozu. Žádost obsahuje

a) datum zahájení distribuce ve zkušebním pro-
vozu,

b) datum ukončení distribuce ve zkušebním pro-
vozu,
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c) důvody zahájení distribuce ve zkušebním pro-
vozu.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

25. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu
rezervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu
zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické
osobě, která není subjektem zúčtování, roční sklado-
vací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací
kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací
kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným vý-
konem, denní skladovací kapacitu s pevným výko-
nem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným vý-
konem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem;
minimální doba rezervace skladovací kapacity
je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací
kapacity je 5 let,

b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na
novou skladovací kapacitu; minimální doba re-
zervace skladovací kapacity je 1 rok, maximální
doba rezervace skladovací kapacity je 15 let,

c) měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem;
minimální doba rezervace skladovací kapacity je
1 plynárenský měsíc a maximální doba rezer-
vace skladovací kapacity je 24 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 90 plynárenských dnů,

e) denní skladovací kapacita s přerušitelným vý-
konem; doba rezervace skladovací kapacity je
1 plynárenský den.“.

26. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Kapacita se rezervuje vždy s účinností
k prvnímu plynárenskému dni období, pro něž je
skladovací kapacita rezervována. Rezervace sklado-
vací kapacity je ukončena uplynutím posledního ply-
nárenského dne období, pro něž byla skladovací ka-
pacita rezervována.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

27. V § 17 odstavec 2 zní:

„(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje

způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději
10 pracovních dní před začátkem vícekolové elektro-
nické aukce podmínky aukce na volnou skladovací
kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, ne-
diskriminační a transparentní. Podmínky aukce ob-
sahují

a) minimální cenu, nebo způsob stanovení mini-
mální ceny za jednotku skladovací kapacity za
první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro
které je skladovací kapacita rezervována,

b) termín zahájení aukce,

c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické
komunikace včetně alternativního způsobu ko-
munikace při selhání elektronické komunikace
na straně žadatele,

d) způsob určení a postup složení finanční jistoty,

e) velikost nabízené volné skladovací kapacity,

f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vy-
mezení rozsahu změn obsahu stávající smlouvy
o uskladňování plynu, pokud je úprava smlou-
vy o uskladňování plynu rezervací skladovací
kapacity vynucena, která bude uzavřena s účast-
níky aukce, kterým bude rezervována sklado-
vací kapacita,

g) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací
kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace
skladovací kapacity,

h) minimální a maximální dobu rezervace sklado-
vací kapacity,

i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací
kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž
je skladovací kapacita rezervována.“.

28. V § 17 odst. 3 se slova „čísla zaokrouhle-
ného“ nahrazují slovy „čísla, uvedeného s přesností“
a slova „místa vyjadřujícího procentuální podíl z ve-
likosti“ se nahrazují slovy „místa, vyjadřujícího po-
žadovanou velikost“.

29. V § 17 odst. 6 se slovo „podílu“ nahrazuje
slovem „odpovídající“ a slova „a součinu koeficien-
tu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací ka-
pacity podle odstavce 2 písm. a)“ se zrušují.

30. V § 17 odst. 8 se číslo „100“ nahrazuje
slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“.

31. V § 17 odst. 11 se číslo „100“ nahrazuje
slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“ a za
slova „celé m3“ se vkládají slova „nebo kWh“.

Sbírka zákonů č. 291 / 2014Částka 118 Strana 3309



32. V § 17 odst. 12 se číslo „100“ se nahrazuje
slovy „velikosti nabízené skladovací kapacity“ a slova
„dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší“ se nahrazují slovy
„byl vyšší nebo roven hodnotě velikosti nabízené
skladovací kapacity“.

33. V § 17 odst. 13 se slovo „oznámení“ nahra-
zuje slovem „potvrzení“ a slovo „ihned“ se nahra-
zuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

34. V 18 odst. 2 se slova „14 kalendářních“ na-
hrazují slovy „10 pracovních“ a věta druhá se zru-
šuje.

35. V § 18 odst. 4 se slovo „oznámení“ nahra-
zuje slovem „potvrzení“ a slovo „ihned“ se nahra-
zuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

36. V § 19 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.

37. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „nebo s právem s touto kapacitou nakládat“.

38. V § 21 odst. 3 se slovo „skladovacích“ zru-
šuje.

39. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) minimální cenu, nebo způsob stanovení mini-
mální ceny za jednotku skladovací kapacity za
první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro
které je skladovací kapacita rezervována,“.

40. V § 21 odst. 5 písm. b) se slova „v %“ na-
hrazují slovy „skladovací kapacity“.

41. V § 21 odst. 5 se na začátek písmene e) vklá-
dají slova „způsob určení a“.

42. V § 21 odst. 5 se na konci písmene j) do-
plňují slova „a způsob alokace skladovací kapacity“.

43. V § 21 odst. 5 písm. f) se za slova „vzor
smlouvy o uskladňování plynu“ vkládají slova „nebo
její úpravy“.

44. V § 21 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena k) až l), která
znějí:

„k) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací
kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž
je skladovací kapacita rezervována,

l) velikost nabízené volné skladovací kapacity.“.

45. V § 24 odst. 1 větě první se slovo „vždy“
nahrazuje slovy „bezodkladně, nejpozději však“.

46. V § 24 odst. 1 písm. a) se slova „skladovací
kapacity“ nahrazují slovy „provozního objemu“.

47. V § 29 odst. 5 se slova „500 000 m3/den“
nahrazují slovy „5 000 MWh/den“.

48. V § 48 odst. 2 se slovo „zúčtovací“ nahra-
zuje slovem „vyrovnávací“.

49. V § 48 odst. 4 se slovo „dvanáctý“ nahra-
zuje slovem „třináctý“.

50. V § 48 odst. 6 se slovo „dvanáctý“ nahra-
zuje slovem „třináctý“.

51. V § 48 odst. 7 se slovo „zúčtovací“ nahra-
zuje slovem „vyrovnávací“.

52. V § 52 odst. 7 se poslední věta zrušuje.

53. V § 52 odst. 11 se poslední věta zrušuje.

54. V § 52 odst. 13 se věty druhá a třetí zrušují.

55. V § 52 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 až 17 se označují jako od-
stavce 14 až 16.

56. V § 52 odst. 16 se číslo „16“ nahrazuje
číslem „15“.

57. V § 52 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) V případě, že v žádosti o změnu dodava-
tele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo
prostory obvyklé k podnikání, a zákazník odstoupil
od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zá-
kona9) a současně požaduje pokračování dodávek
od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel
zastavit změnu dodavatele v termínu podle od-
stavce 9.“.

58. V § 53 odst. 3 se slova „druhého“ nahrazují
slovy „pátého“.

59. V § 53 odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje čís-
lem „14“ a číslo „16“ se nahrazuje číslem „15“.

60. V § 53 odst. 5 písm. c) se číslo „15“ nahra-
zuje číslem „14“ a ve větě druhé se číslo „14“ na-
hrazuje číslem „13“.

61. V § 53 odst. 5 písm. d) se číslo „16“ nahra-
zuje číslem „15“.

62. V § 53b odst. 1 se ve větě čtvrté slova „pro-
vozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, do-
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davatele plynu a“ zrušují a na konci textu věty čtvrté
se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

63. V § 53b odst. 2 se ve větě druhé slova „pro-
vozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, do-
davatele plynu,“ zrušují a na konci textu věty druhé
se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

64. V § 54 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Rychlá změna dodavatele plynu podle
odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa
zákazníků, u kterých není přiřazen subjekt zúčto-
vání odpovědný za odchylku podle § 26 odst. 1 a ne-
dojde-li k nápravě stavu podle § 26 odst. 2. V těchto
případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu,
jehož odběrná místa jsou bez přiřazeného subjektu
zúčtování, možnost přenášet odpovědnost za od-
chylku na dotčených odběrných místech zákazníků.
Postup podle odstavce 2 se nepoužije.“.

65. V § 57 odstavec 1 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 pře-
rušení dodávky plynu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie malood-
běratel a domácnost do 10 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení
dodávky plynu v případě opakovaného ne-
plnění smluvených platebních povinností nebo
platebních povinností vyplývajících z náhra-
dy škody způsobené neoprávněným odběrem
plynu, které nejsou splněny ani po předchozím
upozornění.“.

66. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) V případě, že není možno z důvodu nepří-
stupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky
provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zá-
kazníka k součinnosti. Má se za to, že pokud zákaz-
ník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení

dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky
uplynutím třicátého dne od požadovaného pracov-
ního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky
v případě, že žádost o ukončení dodávky byla pro-
vozovateli distribuční soustavy doručena nejméně
5 pracovních dnů před požadovaným datem ukon-
čení dodávky; v ostatních případech nastává účinek
ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne
doručení žádosti. K tomuto datu provede provo-
zovatel 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.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

67. V § 57 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Provozovatel distribuční soustavy provede
ukončení nebo přerušení dodávky plynu u odběr-
ného místa zákazníka kategorie maloodběratel a do-
mácnost do 5 pracovních dnů ode dne zjištění ne-
oprávněného odběru podle § 74 odst. 1 energetic-
kého zákona9).“.

Dosavadní odstavce 5 až 6 se označují jako od-
stavce 6 až 7.

68. V § 57 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „6“

69. V § 58 odst. 1 se slova „nebo přepravní ka-
pacity zákazníka přímo připojeného k přepravní
soustavě“ zrušují.

70. V příloze č. 3 bodu 6 písm. b) se za slo-
vo „IČ“ vkládají slova „ , pokud je přiděleno,“.

71. V příloze č. 7 v části B bodu 2 písm. i) se za
slova „odběrného místa“ vkládají slova „zákazníka
s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc“, slova
„pokud je této hodnoty pro zařazení odběrného
místa do odběrného pásma dle cenového rozhodnutí
Úřadu zapotřebí v kWh“ se zrušují.
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72. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.

73. V příloze č. 9 bodu 1 u členu vzorce PDSI se
slova „do distribučních soustavy“ nahrazují slovy
„do distribuční soustavy“.
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74. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.
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75. V příloze č. 14 bodu 2 se do tabulky vkládá
nový řádek pro výstupní bod přepravní soustavy
„odběrné místo zákazníka přímo připojeného k pře-
pravní soustavě“ s hodnotou „10,620“ pro 15 °C.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn
od začátku plynárenského dne počínajícího dnem
1. ledna 2015 do konce plynárenského dne počínají-
cího dnem 31. prosince 2015 na jednom nebo více
hraničních bodech nabízet po dohodě se sousedním
provozovatelem přepravní soustavy rezervaci koor-
dinované přepravní kapacity v aukci. Provozovatel
přepravní soustavy je oprávněn nabízet v aukci
i jen část volné přepravní kapacity na daném hranič-
ním bodě. Pro rezervaci přepravní kapacity v aukci

se ustanovení § 5 až 7 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, nepoužijí.

2. Provozovatel přepravní soustavy převede
k 1. lednu 2015 veškeré rezervované přepravní kapa-
city zákazníků přímo připojených k přepravní sou-
stavě z jednotky m3/den na tisíciny MWh/den po-
mocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vy-
hlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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