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325

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů
v plynárenství operátorovi trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí
a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operáto-
rovi trhu, se mění takto:

1. V § 2 úvodní části odstavce 1 se slovo „pětileté“
nahrazuje slovem „desetileté“ a slova „č. 1 a č. 2“ se
nahrazují slovy „č. 1 až č. 7“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a ostatní spo-
třebované množství plynu“ zrušují.

3. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „předpoklad ná-
kupu a prodeje plynu,“ zrušují.

4. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 1 větě za středníkem
se slovo „měsíční“ zrušuje a slova „na formuláři, jehož
vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce“ se na-
hrazují slovy „na formulářích, jejichž vzory jsou uve-
deny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,“.

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „dovoz
plynu podle vstupních bodů“ nahrazují slovy „množ-
ství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních
zásobníků,“ a slova „č. 4 a č. 5“ se nahrazují slovy
„č. 10 a č. 11“.

6. V § 2 odst. 2 písm. a) body 3 až 5 znějí:

„3. od držitelů licence na distribuci plynu sku-
tečné měsíční dodávky do distribuční soustavy
z přepravní soustavy a z jiných distribučních
soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční sou-
stavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kte-
rými jsou velkoodběratel, střední odběratel,
maloodběratel nebo domácnosti, v členění po-
dle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu
akumulace za období od prvního do posled-
ního dne v měsíci, množství distribuovaného
plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledo-

vání množství distribuovaného plynu se pro-
vádí na formuláři, jehož vzor je uveden v pří-
loze č. 12 k této vyhlášce,

4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši
těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provoz-
ních zásob jednotlivých podzemních zásob-
níků plynu; denní, měsíční a roční sledování
uskladněného plynu u podzemních zásobníků
plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory
jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této
vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro
držitele licence na obchod s plynem nebo plyn
uskladněný pro ostatní fyzické a právnické
osoby,

5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční
a roční dodávky z dovozu zemního plynu do
České republiky podle vstupních bodů, a vý-
vozu zemního plynu z České republiky podle
výstupních bodů; sledování se provádí na for-
muláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15
k této vyhlášce; údaje o zajištění bezpečnost-
ního standardu požadovaných dodávek, jejichž
sledování se provádí na formuláři, jehož vzor
je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který
se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají
plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bez-
pečnostní standard dodávky pro jiného ob-
chodníka s plynem. Bezpečnostní standard do-
dávek se vypočítává pro období, v němž koe-
ficient M není nulový.“.

7. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových
dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na
přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestave-
ní kontrolních hodinových odečtů plynárenské
soustavy a kontrolních hodinových odečtů vý-
robce plynu v České republice uvedených v přílo-
hách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,“.

8. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksáren-
ského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, gene-
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rátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu,
butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon
motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu
plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizo-
vány prostřednictvím distribuční soustavy, uvede-
ných v příloze č. 19 k této vyhlášce,“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „a roční“ zrušují.

10. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Sledování je prováděno prostřednictvím
údajů o technických kapacitách na vstupních a výstup-
ních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvede-
ného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických pa-
rametrech distribučních soustav a zásobníků plynu,
kterými jsou celková změna akumulace soustav, maxi-
mální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdě-
lením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle
vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, vý-

kony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky
podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce
a závislosti denního těžebního výkonu na stavu pro-
vozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků
plynu.“.

11. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v pří-
padech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí
nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po
souhrnném zpracování předává ministerstvu,

b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili
dodavatele plynu.“.
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12. Přílohy č. 1 až 14 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 325 / 2013Strana 5864 Částka 125



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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13. Za přílohu č. 14 se doplňují přílohy č. 15 až 22,
které znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října
2013.

Ministr:

doc. Ing. Cieńciała, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1
písm. a), h), j) a m) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťov-
nictví:

Čl. I

Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o pojišťovnictví, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. m) se slova „fondy kolek-
tivního investování, které splňují požadavky práva
Evropského společenství“ nahrazují slovy „standard-
ními fondy nebo srovnatelnými zahraničními investič-
ními fondy“.

2. V § 13 odst. 1 písm. n) se slova „fondy kolek-
tivního investování, které nesplňují požadavky práva
Evropského společenství“ nahrazují slovy „investiční-
mi fondy nebo zahraničními investičními fondy, jejichž
domovským státem je členský stát, a které nejsou uve-
deny v písmenu m)“.

3. V § 16 odst. 2 písm. g) se za slova „pojišťovací
holdingovou osobou,“ vkládají slova „smíšenou fi-
nanční holdingovou osobou,“.

4. V § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 2 písm. a),
§ 23 odst. 2 písm. b), § 23 odst. 3 písm. a), § 24 odst. 3,
§ 24 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. e) se za slova
„pojišťovací holdingové osoby“ vkládají slova „nebo
smíšené finanční holdingové osoby“.

5. V § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 2 písm. b),
§ 23 odst. 3 písm. b), § 24 odst. 4 písm. d) a § 26 se
slova „nebo pojišťovací holdingové osobě“ nahrazují
slovy „ , pojišťovací holdingové osobě nebo smíšené
finanční holdingové osobě“.

6. V § 23 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „pojišťovací holdingovou osobou“ vkládají slova
„nebo smíšenou finanční holdingovou osobou“.

7. V § 24 odst. 1 se za slova „zajišťovny, pojišťo-
vací holdingové osoby,“ vkládají slova „smíšené fi-
nanční holdingové osoby,“ a slova „nebo pojišťovací
holdingové osoby“ se nahrazují slovy „ , pojišťovací
holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové
osoby“.

8. V § 24 odst. 4 písm. b) se za slova „pojišťova-
cích holdingových osob“ vkládají slova „nebo smíše-
ných finančních holdingových osob“.

9. V § 24 odst. 4 písm. d) se slova „nebo pojišťo-
vací holdingová osoba“ nahrazují slovy „ , pojišťovací
holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová
osoba“.

10. V příloze č. 1 části III se za bod 2 vkládají
nové body 3 a 4, které znějí:

„(3) Řídicí a kontrolní systém tuzemské pojišťov-
ny je nastaven tak, aby umožňoval řádné a bezodkladné
prošetření, zpracování a vyřízení obdržených stížností
na postup pojišťovny.

(4) Řídicí a kontrolní systém tuzemské pojišťovny
je nastaven tak, aby obsahoval základní předpoklady
a zásady pro řádné nakládání se stížnostmi, kterými
jsou zejména stanovení

a) způsobu transparentního uveřejnění informací
o tom, jak lze stížnost podat a jak bude s obdrže-
nými stížnostmi nakládáno,

b) postupů pro informování stěžovatele jasným a sro-
zumitelným způsobem o obdržení a vyřízení stíž-
nosti, a to včetně zdůvodnění stanoviska tuzemské
pojišťovny a případných dalších možností postupu
stěžovatele, a postupů pro případné informování
o průběhu zpracování stížnosti,

c) interních lhůt a postupů pro příjem, zpracování,
vyřízení a uchovávání stížností a s nimi souvisejí-
cích informací a

d) postupů pro analýzu důvodů podání jednotlivých
stížností za účelem identifikace případných opaku-
jících se nebo systémových pochybení a možných
rizik tuzemské pojišťovny.“.

Dosavadní body 3 až 5 přílohy č. 1 části III se označují
jako body 5 až 7.

11. V příloze č. 3 části I bodě 1 se číslo „50 000 000“
nahrazuje číslem „61 300 000“.

12. V příloze č. 3 části I bodě 2 se číslo „35 000 000“
nahrazuje číslem „42 900 000“.
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13. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 434/2009 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Tuzemská pojišťovna a pojišťovna z třetího státu
upraví svůj řídicí a kontrolní systém podle vyhlášky
č. 434/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-

nosti této vyhlášky, nejpozději do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 121/2013 Sb.
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