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440

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:

Čl. I

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhláš-
ky č. 388/2004 Sb., vyhlášky č. 361/2006 Sb., vyhláš-
ky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 486/2009 Sb. a vyhláš-
ky č. 316/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Bohumín se za slova „obcí Bohumín,“
vkládají slova „Dolní Lutyně,“.

2. V § 6 ve správním obvodu obce s pověřeným
obecním úřadem Orlová se slova „Dolní Lutyně,“ zru-
šují.

3. V § 19 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Bohumín se za slova „obcí Bohumín,“ vklá-
dají slova „Dolní Lutyně,“.

4. V § 19 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Orlová se slova „Dolní Lutyně,“ zrušují.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Kubice v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (zákon o ověřování):

Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
vosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vy-
hlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vy-
hlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb. a vy-
hlášky č. 384/2010 Sb., se mění takto:

1. V části „Jihočeský kraj“, písm. b) se za slovo
„Dynín,“ vkládá slovo „Habří,“ a za slovo „Libín,“
se vkládá slovo „Libníč,“.

2. V části „Jihočeský kraj“, písm. k) se za slovo
„Cehnice,“ vkládá slovo „Čejetice,“ a za slovo „Niho-
šovice,“ se vkládá slovo „Nišovice,“.

3. V části „Jihočeský kraj“, písm. l) se za slovo
„Radenín,“ vkládají slova „Radimovice u Želče,“.

4. V části „Jihočeský kraj“, písm. m) se za slovo
„Ločenice,“ vkládá slovo „Mladošovice,“.

5. V části „Jihomoravský kraj“, písm. a) se za
slovo „Lipůvka,“ vkládá slovo „Lubě,“ a za slovo „Vy-
sočany,“ se vkládá slovo „Závist,“.

6. V části „Jihomoravský kraj“, písm. j) se za
slovo „Ostrovánky,“ vkládá slovo „Skoronice,“.

7. V části „Jihomoravský kraj“, písm. s) se za
slova „Bohdalice-Pavlovice,“ vkládá slovo „Dětko-
vice,“ a za slova „Křižanovice u Vyškova,“ se vkládá
slovo „Kučerov,“.

8. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za
slovo „Litobratřice,“ vkládá slovo „Lubnice,“, za slovo
„Mašovice,“ se vkládá slovo „Medlice,“ a za slova
„Podhradí nad Dyjí,“ se vkládá slovo „Podmolí,“.

9. V části „Jihomoravský kraj“, písm. u) se za
slovo „Opatovice,“ vkládá slovo „Přísnotice,“.

10. V části „Karlovarský kraj“, písm. c) se za
slovo „Jenišov,“ vkládají slova „Krásné Údolí,“.

11. V části „Královéhradecký kraj“, písm. a) se za
slovo „Otovice,“ vkládá slovo „Šonov,“.

12. V části „Královéhradecký kraj“, písm. c) se
za slovo „Kuks,“ vkládá slovo „Lanžov,“ a za slovo
„Mostek,“ se vkládá slovo „Nemojov,“.

13. V části „Královéhradecký kraj“, písm. d) se za
slova „obecní úřady“ vkládají slova „Bílsko u Hořic,“
a za slovo „Miletín,“ se vkládají slova „Milovice u Ho-
řic,“.

14. V části „Královéhradecký kraj“, písm. e) se za
slovo „Ledce,“ vkládá slovo „Lejšovka,“.

15. V části „Královéhradecký kraj“, písm. i) se za
slova „Žďár nad Metují“ vkládá slovo „ , Žďárky“.

16. V části „Královéhradecký kraj“, písm. m) se za
slova „Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou,“
vkládají slova „Říčky v Orlických horách,“.

17. V části „Liberecký kraj“, písm. a) se za slova
„Horní Police,“ vkládá slovo „Jestřebí,“.

18. V části „Liberecký kraj“, písm. b) se za slova
„Jindřichovice pod Smrkem,“ vkládá slovo „Kunra-
tice,“.

19. V části „Liberecký kraj“, písm. c) se za slova
„Lučany nad Nisou,“ vkládá slovo „Maršovice,“.

20. V části „Liberecký kraj“, písm. i) se za slovo
„Karlovice,“ vkládá slovo „Klokočí,“ a za slovo „Ko-
byly,“ se vkládá slovo „Ktová,“.

21. V části „Liberecký kraj“, písm. j) se za slovo
„Pěnčín,“ vkládá slovo „Radčice,“.

22. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. b) se za
slova „obecní úřady Bohumín,“ vkládají slova „Dolní
Lutyně,“.

23. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. c) se za
slova „Karlova Studánka,“ vkládá slovo „Karlovice,“.
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24. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za
slovo „Petrovice,“ vkládá slovo „Rusín,“.

25. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. o) se za
slovo „Kunín,“ vkládá slovo „Libhošť,“.

26. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. r) se
zrušují slova „Dolní Lutyně,“.

27. V části „Olomoucký kraj“, písm. d) se za
slovo „Bohuslávky,“ vkládají slova „Dolní Újezd,“
a za slovo „Kladníky,“ se vkládá slovo „Lhota,“.

28. V části „Olomoucký kraj“, písm. h) se za
slova „Čelechovice na Hané,“ vkládá slovo „Dětko-
vice,“ a za slovo „Mořice,“ se vkládá slovo „Mostko-
vice,“.

29. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za slovo
„Klešice,“ vkládá slovo „Kočí,“.

30. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slovo
„Březina,“ vkládají slova „Dlouhá Loučka,“.

31. V části „Pardubický kraj“, písm. l) se za slovo
„Svitavy,“ vkládá slovo „Vendolí,“.

32. V části „Pardubický kraj“, písm. n) se za slovo
„Skořenice,“ vkládá slovo „Slatina,“.

33. V části „Plzeňský kraj“, písm. f) se za slovo
„Bezvěrov,“ vkládá slovo „Dobříč,“.

34. V části „Plzeňský kraj“, písm. i) se za slovo
„Losiná,“ vkládá slovo „Nezbavětice,“.

35. V části „Plzeňský kraj“, písm. k) se za slovo
„Cheznovice,“ vkládají slova „Kamenný Újezd,“.

36. V části „Plzeňský kraj“, písm. o) se za slovo
„Lesná,“ vkládá slovo „Lestkov,“.

37. V části „Středočeský kraj“, písm. a) se za slovo
„Lešany,“ vkládá slovo „Maršovice,“.

38. V části „Středočeský kraj“, písm. b) se za
slovo „Mořina,“ vkládá slovo „Mořinka,“ a za slovo
„Svatá,“ se vkládají slova „Svatý Jan pod Skalou,“.

39. V části „Středočeský kraj“, písm. c) se za slovo
„Hovorčovice,“ vkládá slovo „Jirny,“.

40. V části „Středočeský kraj“, písm. f) se za slovo
„Břežany II,“ vkládá slovo „Bříství,“.

41. V části „Středočeský kraj“, písm. g) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Čím,“.

42. V části „Středočeský kraj“, písm. h) se za
slovo „Komárov,“ vkládá slovo „Kotopeky,“ a za slovo
„Zaječov,“ se vkládá slovo „Záluží,“.

43. V části „Středočeský kraj“, písm. i) se za slovo
„Brandýsek,“ vkládá slovo „Braškov,“ a za slovo
„Vinařice,“ se vkládá slovo „Zájezd,“.

44. V části „Středočeský kraj“, písmeno j) zní:

„j) Kolín obecní úřady Barchovice, Bečváry, Býcho-
ry, Cerhenice, Červené Pečky, Horní Kruty, Cho-
ťovice, Chotutice, Jestřabí Lhota, Kolín, Konáro-
vice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Křečhoř,
Libodřice, Lipec, Němčice, Nová Ves I, Ohaře,
Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Pňov-Předhradí,
Radim, Radovesnice II, Ratboř, Starý Kolín, Svoj-
šice, Tatce, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad La-
bem, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Za-
lešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žehuň,
Žiželice.“.

45. V části „Středočeský kraj“, písm. k) se za slova
„Hostín u Vojkovic,“ vkládá slovo „Kozomín,“ a za
slova „Nová Ves,“ se vkládá slovo „Postřižín,“.

46. V části „Středočeský kraj“, písm. l) se za slovo
„Chabeřice,“ vkládá slovo „Chlístovice,“ a za slovo
„Petrovice I,“ se vkládá slovo „Podveky,“.

47. V části „Středočeský kraj“, písm. n) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Býkev,“ a za slovo „Li-
běchov,“ se vkládá slovo „Liblice,“.

48. V části „Středočeský kraj“, písm. s) se za slovo
„Činěves,“ vkládá slovo „Dlouhopolsko,“.

49. V části „Středočeský kraj“, písm. u) se za
slovo „Olešná,“ vkládá slovo „Oráčov,“.

50. V části „Středočeský kraj“, písm. v) se za
slovo „Doubek,“ vkládají slova „Herink, Hrusice,“
a za slovo „Vlkančice,“ se vkládá slovo „Výžerky,“.

51. V části „Středočeský kraj“, písm. w) se za
slovo „Nechvalice,“ vkládá slovo „Osečany,“.

52. V části „Středočeský kraj“, písm. x) se za
slovo „Plchov,“ vkládá slovo „Podlešín,“.

53. V části „Středočeský kraj“, písm. y) se za slova
„Dolní Kralovice,“ vkládá slovo „Kondrac,“.

54. V části „Ústecký kraj“, písm. e) se za slovo
„Polepy,“ vkládá slovo „Račice,“.

55. V části „Ústecký kraj“, písm. g) se za slova
„Blšany u Loun,“ vkládá slovo „Brodec,“.

56. V části „Ústecký kraj“, písm. h) se za slovo
„Chotěšov,“ vkládá slovo „Keblice,“, za slova „Malé
Žernoseky,“ se vkládají slova „Prackovice nad Labem,“
a za slovo „Velemín“ se vkládá slovo „ , Vrbičany“.
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57. V části „Ústecký kraj“, písm. i) se za slovo
„Skršín,“ vkládá slovo „Volevčice,“.

58. V části „Kraj Vysočina“, písm. c) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Budíkov,“.

59. V části „Kraj Vysočina“, písm. e) se za slova
„Větrný Jeníkov,“ vkládá slovo „Věžnice,“.

60. V části „Kraj Vysočina“, písm. f) se za slovo
„Dešov,“ vkládají slova „Dolní Lažany,“.

61. V části „Kraj Vysočina“, písm. m) se za slovo
„Příštpo,“ vkládá slovo „Pyšel,“.

62. V části „Kraj Vysočina“, písm. n) se za slova
„Nová Ves,“ vkládají slova „Oslavice, Oslavička,“.

63. V části „Zlínský kraj“, písm. e) se za slova
„obecní úřady“ vkládá slovo „Bělov,“.

64. V části „Zlínský kraj“, písm. i) se za slova
„Brumov-Bylnice“ vkládá slovo „Loučka,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Ministr:

Kubice v. r.
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442

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 ply-
nem, 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 finanč-
ního charakteru fyzické nebo právnické osoby
vznikajících z obchodních vztahů s operátorem
trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provo-
zovatelem 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) do-
plňují 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“ zru-
šuje.

9. V § 2 odst. 2 písm. r) se slova „365 dnů“ na-
hrazují 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 pro-
vozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování rezer-
vaci standardní pevné přepravní kapacity, denní pevné
přepravní kapacity, standardní přerušitelné přepravní
kapacity, denní přerušitelné přepravní kapacity, pevné
koordinované přepravní kapacity v režimu na následu-
jící den, přerušitelné koordinované přepravní kapacity
v režimu na následující den, pevné nekoordinované
přepravní kapacity v režimu na následující den a přeru-
šitelné 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 kte-
rých umožní subjektu zúčtování rezervaci přepravní
kapacity v režimu na následující den i v průběhu ply-
nárenského dne, pro který je přepravní kapacita v re-
žimu 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 dis-
pozici volná pevná přepravní kapacita.“.

16. V § 5a odstavec 1 zní:

Sbírka zákonů č. 442 / 2011Strana 5798 Částka 152



„(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu
s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel
přepravní soustavy se subjektem zúčtování nebo za-
hraniční fyzickou nebo právnickou osobou pro jed-
notlivý 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 prů-
běhu 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 pře-
pravní 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 zákaz-
níků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá
zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pra-
covní den do 10:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce
před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má na-
stat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v pří-
padě zahájení dodávek do odběrného místa nově se
připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do od-
běrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo
neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00 ho-
din pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího
možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provo-
zovatelem distribuční soustavy.“.

20. V § 11 odst. 7 se slova „12 kalendářních mě-
síců“ 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 rezer-
vována 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 dis-
tribuce plynu pro ověření technických parametrů, pro-
vozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově
instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného ply-
nového zařízení zákazníka nebo při změně typu měření
v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zku-
šebním provozu lze zahájit pouze

a) pro nově připojujícího se zákazníka,

b) pro zákazníka s charakterem odběru technolog,
který rekonstruoval celé nebo část odběrného ply-
nového zařízení a rekonstruované odběrné ply-
nové 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 od-
běru technolog se považuje takové odběrné místo zá-
kazníka, 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 dis-
tribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s cha-
rakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným
v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpoz-
ději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce
plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozo-
vatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušeb-
ním 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 zákaz-
níka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních mě-
síců.

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

(5) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zku-
šebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel
plynu v termínech podle § 11 odst. 2. Provozovatel
distribuční soustavy po dobu trvání zkušebního pro-
vozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné
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místo zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stano-
venou 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 dis-
tribuční 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 pro-
vozovatel zásobníku plynu poskytuje skladovací kapa-
citu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování usku-
tečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy ce-
lou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásob-
níky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku
plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní
soustavě je místem, kde je skladovací kapacita posky-
tována 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 re-
zervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu zúčto-
vání roční skladovací kapacitu s pevným výkonem,
roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou
skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pev-
ným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným vý-
konem, 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 skladovací rok a maximální doba rezervace skla-
dovací kapacity je 5 skladovacích let, kapacita se
rezervuje vždy s účinností k prvnímu dni sklado-
vacího roku a končí uplynutím posledního dne
skladovacího roku,

b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na
novou skladovací kapacitu; minimální doba rezer-
vace 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 výko-
nem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 ply-
nárenský den.

(5) Provozovatel zásobníku plynu provozující zá-
sobníky plynu připojené na přepravní soustavu pro-
střednictvím více než jednoho předávacího místa kon-
zultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předá-
vací 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 opako-
vané 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 sklado-
vací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací
kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla za-
okrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího
procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapa-
city. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá sou-
časně 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 kapa-
city 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 pra-
covní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením
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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 aktiv-
nímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací
kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po
skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla re-
zervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zá-
sobníku 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 mě-
síční skladovací kapacitu s pevným výkonem na zá-
kladě výsledku vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce
na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pev-
ným 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 sklado-
vací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací
kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují
určení počtu kalendářních měsíců pro využití sklado-
vací 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 ozná-
mení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky
ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za
jednotku skladovací kapacity.“.

34. § 19 a 20 včetně nadpisů znějí:

„§ 19

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity
s pevným výkonem

Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pev-
ným výkonem předkládá subjekt zúčtování elektro-

nicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 ka-
lendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 30 kalendářních
dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kte-
rého 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 pev-
ným výkonem rezervována.

§ 20

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity
s přerušitelným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity
s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásob-
níku plynu subjekt zúčtování s rezervovanou sklado-
vací 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 pře-
rušitelným 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 plyná-
renského 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 nabíd-
nul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení
překročení nové skladovací kapacity schválených Ener-
getickým regulačním úřadem4a).

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

4a) § 67a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod-
nikání 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
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smlouvy o změně práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy o uskladňování plynu, pokud je změna
smlouvy o uskladňování plynu rezervací sklado-
vací kapacity vynucena, která bude uzavřena
s účastníky aukce, kterým bude rezervována skla-
dovací 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 ka-
pacity 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 re-
zervované skladovací kapacity s přerušitelným výko-
nem a následně rezervované skladovací kapacity s pev-
ným výkonem.

(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervo-
vané 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 vý-
konu. Pokud je nominace subjektu zúčtování pod ma-
ximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nomi-
nace uskladňování dotčena. V opačném případě provo-
zovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci
uskladňování ve zkrácené výši.

(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při pláno-
vaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity re-
zervované skladovací kapacity s pevnou skladovací ka-
pacitou tak, že sníží skladovací kapacity rezervované
pro dny, na které je plánované přerušení, všem subjek-
tům zúčtování proporcionálně stejně. Pokud je nomi-
nace subjektu zúčtování pod maximální úrovní apliko-
vaného krácení, není jeho nominace uskladňování do-
tčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik
budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny
zároveň s oznámením plánovaného přerušení sklado-
vací kapacity.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou dů-
vody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu,
provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje
dotčené subjekty zúčtování, které mohou podat reno-
minaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo
těžby postupuje provozovatel zásobníku plynu při krá-
cení rezervované skladovací kapacity a potvrzování no-
minace 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 pro-
duktech“ 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 způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup výslednou cenu
a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotli-
vých aukcích za poslední 3 kalendářní roky.“.

42. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a vý-
stupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčto-
vání 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 přeru-
šení 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 pře-
pravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy pro-
vede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací
přepravy na vstupních bodech a výstupních bodech
přepravní soustavy a v případě nerovnosti součtu no-
minací nebo renominací přepravy na vstupních a vý-
stupních 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
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nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne
zbývající do konce plynárenského dne.“.

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

47. V § 42a odst. 4 se číslo „11“ nahrazuje čís-
lem „17“.

48. V § 42a odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje čís-
lem „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 jed-
notlivé 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 jed-
notlivé 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 kalen-
dářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého
pracovního dne, zasílá provozovatel distribuční sou-
stavy 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 sub-
jektu“.

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 distri-
buční 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 re-
zervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za ne-
splnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti
není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu
s plynem, a to přiřazením EIC kódu se jménem, pří-
jmením 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 dodava-
tele, nebylo zahrnuto do podané žádosti o rezervaci
distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu
žádost nedoplní nebo neupraví do 14:00 hodin pracov-
ního 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 distri-
buční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud pro-
vozovatel 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 ka-
pacitu.“.

60. V § 52 odst. 7 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „5“.

61. V § 52 odstavec 8 zní:

„(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po
předání informací podle odstavce 4 může stávající do-
davatel plynu prostřednictvím informačního systému
operátora trhu požádat o pozastavení standardní změ-
ny 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
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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 pí-
semného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že
zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informač-
ním systému operátora trhu podanou žádost o změnu
dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne
ode dne podání informace operátorem trhu podle od-
stavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v pro-
cesu změny dodavatele. Nový dodavatel plynu po-
skytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání ope-
rátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces
změny dodavatele zastaví a neprodleně informuje stá-
vajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu,
všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele
distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je od-
běrné místo zákazníka připojeno, o pokračování dodá-
vek stávajícím dodavatelem plynu.“.

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

66. V § 53 odst. 3 se slova „do druhého pracov-
ního 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 ob-
dobně 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 po-
slední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení
dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru
plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavate-
lem plynu, který není dodavatelem poslední instance
v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o stan-
dardní 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 mož-
ného zahájení dodávek plynu sjednaným s provo-
zovatelem 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 nej-
bližšího možného zahájení dodávky plynu sjed-
naný 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 sjed-
naným s provozovatelem distribuční soustavy.
Úkony podle § 52 odst. 8, 9 a 11 až 14 se nepou-
žijí,

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 do-
davatele nastává v den nejbližšího možného zahá-
jení 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 doda-
vatele, považuje se za účinnou změna dodavatele, kte-
rou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V tako-
vém případě operátor trhu informuje o plánovaném
uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci
změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúč-
tování, kteří jsou změnou dodavatele dotčeni.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny doda-
vatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo
předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období do-
dávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího
místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom
neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúč-
tování a provozovatele přepravní nebo distribuční sou-
stavy, ke které je odběrné nebo předávací místo při-
pojeno.“.

74. V § 54 odstavec 14 zní:

„(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle od-
stavců 1 až 9 se dále použije pro odběrná místa zá-
kazníků, 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 do-
dávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední od-

Sbírka zákonů č. 442 / 2011Strana 5804 Částka 152



běratel a velkoodběratel do 3 pracovních dnů ode
dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení
dodávky plynu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodbě-
ratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti o ukončení nebo přerušení do-
dávky 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 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 úči-
nek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne
ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede
provozovatel distribuční soustavy výpočet před-
pokládané 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 operáto-
rovi trhu.

6) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu sta-
novení náhrady škody při neoprávněném odběru, neopráv-
něné 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 tele-
fonní číslo zákazníka, pokud jsou k dispozi-
ci“.

79. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.
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80. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.
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81. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.
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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 od-
běratel“ nahrazují slovy „maloodběratel nebo střední
odběratel s měřením typu C s řádnými měsíčními
odečty“.
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85. Příloha č. 12 zní:

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

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

87. V příloze č. 14 bod 3 zní:
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel zásobníku plynu převede k 1. led-
nu 2012 veškeré rezervované těžební nebo vtláčecí vý-
kony 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 účin-
nosti 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 za-
hájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
dokončí podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účin-
ném 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:

Ing. Vitásková v. r.
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443

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 19. prosince 2011

o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy

formou dotace z prostředků státního rozpočtu

Energetický regulační úřad v souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění zákona č. 402/2010 Sb., vyhlašuje pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 výši nákladů na
úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovatelem přeno-
sové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního roz-
počtu:

Čl. I

Celkový limit prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elek-
třiny z obnovitelných zdrojů stanovený nařízením vlády č. 316/2011 Sb., kterým se stanoví limit prostředků
státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných
zdrojů, činí 11 700 000 000 Kč.

Čl. II

Z celkového limitu prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou
elektřiny z obnovitelných zdrojů podle článku I náleží dotace v této výši:

Provozovatel regionální distribuční soustavy

1. ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ: 247 29 035
držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583

roční výše dotace 1 691 254 415 Kč
výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění zákona č. 402/2010 Sb. 422 813 603,75 Kč

2. E.ON Distribuce, a. s.
se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49
IČ: 280 85 400
držitel licence na distribuci elektřiny č. 120806026

roční výše dotace 10 008 745 585 Kč
výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění zákona č. 402/2010 Sb. 2 502 186 396,25 Kč

Předsedkyně:

v z. Ing. Wieluch v. r.
1. místopředseda
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Sbírka zákonů 2011

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
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. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího 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 2011 činí 8 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-
-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej
– Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; 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; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Olomouc: Knihkupectví
ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na
Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14,
tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, 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,Klečáko-
va 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví,
Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959;
Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327,
tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax:
475 501 773, www.kartoon.cz, 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 před-
platného 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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