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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. srpna 2009

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona
č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/
/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí
a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení (dále jen „Fond“) ke krytí části nákladů spoje-
ných s výstavbou sociálních bytů na území České re-
publiky formou dotace právnickým a fyzickým oso-
bám.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací

podle tohoto nařízení,
b) výstavbou

1. novostavba sociálního bytu v bytovém domě1),
2. stavební úpravy2), kterými vznikne sociální byt

z prostor určených k jiným účelům než k by-
dlení,

3. nástavba nebo přístavba2), kterou vznikne so-
ciální byt, nebo

4. stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení,
kterými vznikne sociální byt,

c) upravitelným bytem byt, který bez dalších staveb-
ních úprav může sloužit pro bydlení osob s ome-
zenou schopností pohybu a orientace a splňuje zá-
sady pro technické řešení uvedené v příloze k to-
muto nařízení,

d) čistým příjmem příjem zjištěný stejným způsobem

a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro
účely životního minima podle jiného právního
předpisu3),

e) průměrnou měsíční mzdou průměrná měsíční no-
minální mzda na fyzickou osobu v národním hos-
podářství zjištěná a zveřejněná Českým statistic-
kým úřadem,

f) podlahovou plochou sociálního bytu součet po-
dlahových ploch všech místností bytu, včetně
místností, které tvoří příslušenství bytu,

g) domácností domácnost vymezená občanským zá-
koníkem.

§ 3

Příjemce dotace

Příjemcem dotace může být právnická nebo fy-
zická osoba, která má své sídlo nebo bydliště na území

a) některého z členských států Evropské unie,

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evrop-
ském hospodářském prostoru, nebo

c) Švýcarské konfederace.

§ 4

Podmínky poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto pod-
mínky:

a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je
ve vlastnictví žadatele a na pozemku nevázne zá-
stavní právo ve prospěch třetí osoby,

b) budova, ve které bude provedena výstavba podle
§ 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve vlastnictví žadatele
a na budově nevázne zástavní právo ve prospěch
třetí osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým
je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,
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1) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
2) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.



c) výstavba je povolena nebo odsouhlasena podle ji-
ného právního předpisu4),

d) žadatel nemá ke dni podání žádosti o dotaci splat-
ný nedoplatek ve vztahu k veřejnému rozpočtu
nebo ke zdravotní pojišťovně,

e) zhotovitel, který bude provádět výstavbu více než
12 sociálních bytů, má zaveden systém řízení ja-
kosti podle českých norem,

f) podlahová plocha sociálního bytu nepřesáhne
120 m2,

g) jde-li o výstavbu více než 10 sociálních bytů, musí
být z každých dalších započatých 10 bytů nejméně
1 byt upravitelný,

h) stavba musí být dokončena a schopna užívání do
3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace;
tato lhůta může být rozhodnutím výboru Fondu
z důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně
prodloužena,

i) žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci
v úpadku nebo v likvidaci,

j) jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1, musí
výstavba splňovat požadavky na energetickou ná-
ročnost budov platné pro třídu B podle jiného
právního předpisu5).

§ 5
Podmínky uzavírání nájemních smluv

k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k so-
ciálnímu bytu s osobou, která prokáže, že

a) jí je poskytována opakovaná dávka v hmotné
nouzi6),

b) její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 ka-
lendářních měsíců před uzavřením nájemní smlou-
vy nepřesáhl 0,4násobek průměrné měsíční mzdy,

c) její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 ka-
lendářních měsíců před uzavřením nájemní smlou-
vy nepřesáhl 0,5násobek průměrné měsíční mzdy
a zároveň prokáže sníženou soběstačnost vyžadu-
jící stavební úpravu nebo výstavbu bezbariérového
bydlení7), nebo sníženou soběstačnost vyžadující
podporu v samostatném bydlení v podobě přítom-
nosti nebo dosažitelnosti sociálních služeb a že je jí

přiznán příspěvek na péči8), nebo s osobou, která
prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné
měsíční mzdy a zároveň prokáže, že je starší než
75 let.

(2) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1
písm. a) nebo b) užívat sociální byt další osoba, doloží
osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že prů-
měrný čistý měsíční příjem její domácnosti v období
12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl

a) 0,6násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 2 členy,

b) 0,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 3 členy,

c) 0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 4 členy,

d) 1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost s 5 a více členy.

(3) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1
písm. c) užívat sociální byt další osoba, doloží osoba,
s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný
čistý měsíční příjem její domácnosti v období 12 kalen-
dářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy ne-
přesáhl

a) 0,7násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 2 členy,

b) 0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 3 členy,

c) 1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost se 4 členy,

d) 1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se
o domácnost s 5 a více členy.

(4) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu
uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude
čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1
písm. a) až c) nebo čistý měsíční příjem její domácnosti
porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezpro-
středně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní
smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od
1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem po-
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4) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
7) Přílohy č. 2 a 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.
8) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



rovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý
kalendářní rok.

§ 6
Další podmínky uzavírání nájemních smluv

k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s oso-
bou, která splňuje podmínky podle § 5 pouze tehdy,
pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy
nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému
domu nebo bytu, není členem bytového družstva s prá-
vem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem ná-
jmu jiný sociální byt; tuto podmínku musí splnit i další
členové domácnosti, kteří mají v sociálním bytě bydlet.

(2) V období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla
stavba dokončena a schopna užívání, musí každý ze
sociálních bytů sloužit celkem 10 let k bydlení osob
splňujících podmínky podle § 5 a podle odstavce 1.

(3) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k so-
ciálnímu bytu nejdéle na dobu 2 let. Nájemní vztah
k tomuto bytu bude prodloužen za předpokladu, že
nájemce splňuje k datu prodloužení nájemního vztahu
podmínky uvedené v § 5 a v odstavci 1 a plní řádně své
povinnosti vyplývající z obsahu nájemního vztahu,
vždy však nejdéle o 1 rok. Podmínka se považuje za
splněnou i v případě, že nájemce překročí stanovený
násobek průměrné měsíční mzdy podle tohoto naří-
zení, nejvýše však o 25 % a pouze jedenkrát v rámci
opakovaného prodlužování nájmu.

(4) Příjemce dotace nepodmíní uzavření nájemní
smlouvy k sociálnímu bytu složením finančních pro-
středků na úhradu nákladů na výstavbu ani jiným pe-
něžním plněním, s výjimkou finančních prostředků slo-
žených k zajištění nájemného a úhrady za plnění po-
skytovaná v souvislosti s užíváním bytu, a k úhradě
jiných závazků v souvislosti s nájmem, které nepřesáh-
nou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na
úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním
sociálního bytu.

(5) Příjemce dotace neuzavře nájemní smlouvu
k sociálnímu bytu, je-li

a) fyzickou osobou, s osobou blízkou9),
b) právnickou osobou,

1. se statutárním orgánem této právnické osoby
nebo jeho členem,

2. s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této
právnické osoby,

3. se společníkem nebo členem této právnické
osoby,

4. se zakladatelem této právnické osoby, nebo

5. se zaměstnancem této právnické osoby.

(6) Příjemce dotace nedá souhlas s přenecháním
sociálního bytu nebo jeho části do podnájmu10).

(7) Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního
bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy s osobou,
která splňuje podmínky podle tohoto nařízení, nebo při
změně takové nájemní smlouvy v průběhu trvání ná-
jemního vztahu, nesmí překročit limit, který ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. ledna 2010 činí
43 Kč měsíčně. Tento limit se každoročně k 1. červenci,
nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitel-
ských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku
proti průměru 12 měsíců bezprostředně předcházejí-
cího kalendářního roku a zveřejněnou Českým statis-
tickým úřadem. Tento limit bude každoročně zveřejňo-
ván ve veřejném informačním systému ústředním orgá-
nem státní správy ve věcech bytové politiky.

(8) Podmínky uvedené v § 5 a v odstavcích 1 až 7
musí příjemce dotace dodržet celkem 10 let v období
nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena
a schopna užívání, a to v době, kdy je sociální byt pro-
najat osobě, která splňuje podmínky podle tohoto na-
řízení.

§ 7

Podmínky pro nakládání se sociálními byty

(1) Příjemce dotace nepřevede v době, kdy so-
ciální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, vlastnické
právo k takovému sociálnímu bytu na jinou osobu bez
souhlasu výboru Fondu. Splňuje-li ten, na kterého se
vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto na-
řízení a zaváže se převzít práva a povinnosti spojené
s poskytnutím dotace, výbor Fondu vysloví s převodem
souhlas.

(2) Příjemce dotace neuzavře v době, kdy sociální
byt slouží účelu podle tohoto nařízení, smlouvu o vý-
stavbě podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, která
by se týkala domu se sociálními byty.

(3) Příjemce dotace není oprávněn po dobu, po
kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení,
provést změnu užívání sociálního bytu k jiným účelům
než k bydlení.
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9) § 116 občanského zákoníku.
10) § 719 občanského zákoníku.



(4) Příjemce dotace nezatíží po dobu, po kterou
sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, dům
s takovým bytem zástavním právem ve prospěch třetí
osoby, s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn
bankovní úvěr poskytnutý na výstavbu.

(5) V případě přechodu vlastnického práva k so-
ciálnímu bytu v době, kdy sociální byt slouží k účelu
podle tohoto nařízení, oznámí osoba, na kterou vlast-
nické právo přešlo, tuto skutečnost Fondu.

(6) V případě poskytnutí sociálního bytu azylan-
tovi11) se poskytnutí dotace na úhradu čistého nájem-
ného nebo jeho poměrné části v rámci Státního inte-
gračního programu Ministerstva vnitra nepovažuje za
souběh dotací.

§ 8

Výše dotace

(1) Celková výše dotace se vypočte jako součet
dotací na jednotlivé sociální byty.

(2) Dotace na jednotlivý sociální byt se vypočte
jako součin výměry podlahové plochy bytu a finanč-
ní částky na 1m2 s tím, že finanční částka činí

a) 6 500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2
písm. b) bodu 1 nebo 3,

b) 5 500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2
písm. b) bodu 2 nebo 4.

(3) Dotace na jednotlivý sociální byt, vypočtená
podle odstavce 2, nesmí zároveň přesáhnout částku

a) 500 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2
písm. b) bodu 1 nebo 3,

b) 420 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2
písm. b) bodu 2 nebo 4.

(4) Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje
se výše dotace na tento byt vypočtená podle odstav-
ců 2 a 3 o 50 000 Kč.

(5) V případě, že výstavba splňuje požadavky na
energetickou náročnost budov platné pro třídu A podle
jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše
dotace o 100 000 Kč na každý sociální byt.

(6) V případě, že výstavba podle § 2 písm. b) bo-
du 2, 3 nebo 4 splňuje požadavky na energetickou ná-
ročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního
předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 50 000 Kč
na každý sociální byt.

(7) Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 %
celkových investičních nákladů na výstavbu.

(8) Dotace se čerpá na základě faktur postupem
stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace tak,
že na úhradě každé faktury se dotace může podílet nej-
výše 30 %.

§ 9

Žádost o dotaci

(1) Žádosti o dotaci se podávají Fondu v listinné
podobě a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly
doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje jméno, příjmení, by-
dliště a datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,
obchodní firmu, případně místo podnikání, liší-li se od
bydliště, je-li žadatelem podnikající fyzická osoba, a ob-
chodní firmu nebo název a sídlo, je-li žadatelem práv-
nická osoba.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží
a) pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrho-

vanou výstavbu požadováno, doklad o vydání re-
gulačního plánu, územní souhlas, nebo veřejno-
právní smlouvu, která územní rozhodnutí nahra-
zuje,

b) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku
nebo budovy, kde má být výstavba provedena, ne
starší než 3 měsíce,

c) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti
o dotaci nemá splatný nedoplatek k veřejnému
rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,

d) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek
autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby,
znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru
pozemní stavby, nebo posudek statika staveb do-
kládající nezpůsobilost bytu k bydlení,

e) prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvi-
daci,

f) finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na
výstavbu sociálních bytů, údaje dokládající celkové
finanční krytí rozpočtových nákladů včetně před-
pokládané dotace, počet a plochu jednotlivých
bytů, počet upravitelných bytů a údaj o třídě ener-
getické náročnosti.

(4) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond ža-
datele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o dotaci, aby
ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve
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11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.



stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, Fond ří-
zení zastaví.

§ 10
Smlouva o poskytnutí dotace

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto na-
řízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční
prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od
přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí do-
tace.

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí pí-
semně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody za-
mítnutí.

(3) Po předložení návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace žadatel Fondu doručí

a) pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní
smlouvu o provedení stavby, certifikát autorizova-
ného inspektora, souhlas s provedením ohlášené
stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě
nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zá-
kazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení
žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení,

b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zho-
tovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám
žadatel,

c) v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 so-

ciálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má za-
vedený systém řízení jakosti podle platných čes-
kých norem,

d) souhrnnou technickou zprávu12) s údajem o počtu
sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží
s označením všech sociálních bytů,

e) příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za
nějž se považuje rovněž příslib podmíněný po-
skytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo
smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem
finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlá-
šení, že žadatel má dostatek vlastních finančních
prostředků na krytí výstavby,

f) v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 ne-
bo 6 doklad o energetické náročnosti podle jiné-
ho právního předpisu4).

(4) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace zaniká
marným uplynutím lhůty 3 měsíců po jeho předložení,
jestliže žadatel v této lhůtě nedoručí Fondu doklady
uvedené v odstavci 3.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 písm. j), které na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.
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334

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2009

o stavech nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „mi-
nisterstvo“) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. f) zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k pro-
vedení § 73 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje opatření a postupy vyko-
návané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze
a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vy-
hlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu
nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, roz-
dělení zákazníků podle předpokládaného ročního od-
běru, odběrové stupně a obsahové náležitosti havarij-
ních plánů.

§ 2
Základní ustanovení

(1) Pro účely této vyhlášky se odběrná místa zá-
kazníků pro účely omezení nebo přerušení sjednané
přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané do-
dávky plynu rozdělují do následujících skupin:

a) skupina A, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh
s možností úplného nebo částečného přechodu na
náhradní palivo,

b) skupina B1, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s převažujícím technologickým odběrem s předpo-
kládaným ročním odběrem v daném roce nad
52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A ne-
bo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny,
pokud součet spotřeb za poslední čtvrtletí před-
chozího roku a první čtvrtletí daného roku činí
70 % a méně z celkové spotřeby za období od
1. dubna předchozího roku do 31. března daného
roku,

c) skupina B2, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s převažujícím technologickým odběrem s předpo-
kládaným ročním odběrem v daném roce od
4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do
skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do
této skupiny, pokud součet spotřeb za poslední

čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného
roku činí 70 % a méně z celkové spotřeby za ob-
dobí od 1. dubna předchozího roku do 31. března
daného roku,

d) skupina C, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s převažujícím otopovým odběrem s předpoklá-
daným ročním odběrem v příslušném roce nad
4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D;
tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud
součet spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího
roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 %
a méně z celkové spotřeby za období od 1. dubna
předchozího roku do 31. března daného roku,

e) skupina D, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s předpokládaným ročním odběrem v daném roce
nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin
denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpraco-
vání potravin podléhajících zkáze, provozy živo-
čišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu
pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu,
pohon vozidel městské hromadné dopravy, zdra-
votnická zařízení, domovy důchodců, základní
složky Integrovaného záchranného systému, asa-
nační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní
banka; zařazení konkrétních zákazníků do této
skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy
pro odběrná místa zákazníků přímo připojených
na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné
distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků
přímo připojených na příslušnou distribuční sou-
stavu (dále jen „příslušný provozovatel“) po infor-
mování místně příslušného krajského úřadu či Ma-
gistrátu hlavního města Prahy,

f) skupina E, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s předpokládaným ročním odběrem v daném roce
v rozmezí 630 MWh až 4 200 MWh, která nejsou
zařazena do skupiny A nebo D,

g) skupina F, jimiž jsou odběrná místa zákazníků
s předpokládaným ročním odběrem v daném roce
do 630 MWh a domácnosti.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednot-
livých skupin platí na období od 1. října daného roku
do 30. září následujícího roku.

(3) Pro účely této vyhlášky se předpokládaným
ročním odběrem rozumí celkový roční odběr plynu
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za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků,
kteří zahájili odběr plynu před 1. lednem předchozího
roku, a u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili od-
běr plynu po datu 1. ledna předchozího roku, je před-
pokládaná roční spotřeba na daný rok uvedena ve
smlouvě o distribuci plynu.

(4) Zařazení nových odběrných míst zákazníků
do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů
o množství a způsobech použití plynu uvedených ve
smlouvě o připojení a smlouvě o distribuci plynu.

§ 3
Předcházení stavu nouze

(1) Při předcházení stavu nouze
a) provozovatelé podzemních zásobníků plynu ově-
řují připravenost podzemních zásobníků plynu
k těžbě na maximální hodnotu těžebního výkonu,
provozovatel přepravní soustavy využívá akumu-
lace přepravní soustavy, provozovatelé distribuč-
ních soustav využívají akumulace distribučních
soustav a výrobce plynu ověřuje připravenost
k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních
plynovodů; všichni obchodníci s plynem, kterých
se předcházení stavu nouze na daném území týká,
ověřují možnosti zvýšení dovozů zemního plynu,

b) přerušuje se sjednaná přeprava plynu nebo distri-
buce plynu a sjednaná dodávka plynu těm zákaz-
níkům skupin B1, B2, C a E, jejichž obchodník
s plynem vlivem nedodání plynu nebo významné
odchylky způsobil vyhlášení předcházení stavu
nouze; seznam dotčených odběrných míst zákaz-
níků k provedení příslušných opatření sdělí pří-
slušnému provozovateli operátor trhu,

c) omezuje se sjednaná přeprava plynu nebo distri-
buce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech
odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu
jejich možností přechodu na náhradní palivo pro-
střednictvím odběrového stupně číslo 1.

(2) Nejpozději do jedné hodiny po zahájení čin-
ností podle odstavce 1 oznamuje příslušný provozova-
tel předcházení stavu nouze prostřednictvím Českého
rozhlasu, stanice ČRo 1, případně dalšími hromadnými
sdělovacími prostředky, a současně ministerstvu, Ener-
getickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra,
místně příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu
hlavního města Prahy. Příslušný provozovatel ozna-
muje uvedeným institucím též hodinu ukončení.

(3) Při předcházení stavu nouze informuje přísluš-
ný provozovatel bez zbytečného odkladu příslušné ob-
chodníky s plynem, provozovatele bezprostředně na-
vazujících distribučních soustav, podzemních zásob-
níků plynu a operátora trhu, a to prostřednictvím ve-

řejné datové sítě. Příslušní provozovatelé oznamují
předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dál-
kový přistup.

§ 4

Stav nouze

(1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjed-
nanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou do-
dávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím
vyhlášení příslušného odběrového stupně.

(2) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je
možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího
vyhlášení stupně nižšího.

(3) Stav nouze vyhlašuje příslušný provozovatel
prostřednictvím Českého rozhlasu, stanice ČRo 1, pří-
padně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky,
a dále bez zbytečného odkladu informuje příslušné
držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele bez-
prostředně navazujících distribučních soustav, pod-
zemních zásobníků plynu a operátora trhu prostřednic-
tvím veřejné datové sítě. Příslušní provozovatelé ozna-
mují stav nouze způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup.

(4) Před vyhlášením stavu nouze se nemusí vždy
oznamovat předcházení stavu nouze.

(5) Činnosti při stavu nouze se provádějí v násle-
dujícím pořadí:

a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení do-
dávky plynu,

b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení do-
dávky plynu,

c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se
přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.

(6) Při činnostech uvedených v odstavci 5 nesmí
příslušný provozovatel zvýhodňovat žádné zákazníky
obchodníků s plynem.

(7) Při odstraňování následků stavu nouze se po-
stupuje podle havarijních plánů výrobce, provozovatele
přepravní soustavy, provozovatelů distribučních sou-
stav a provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

§ 5

Odběrové stupně

Odběrové stupně se člení takto:

a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr
podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,

b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu:

1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená ome-
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zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře-
chodu na náhradní palivo,

2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená ome-
zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře-
chodu na náhradní palivo a omezení denní spo-
třeby plynu v odběrných místech zákazníků
skupiny B1, a to na hodnotu povolené denní
spotřeby,

3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená ome-
zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře-
chodu na náhradní palivo a omezení denní spo-
třeby plynu v odběrných místech zákazníků
skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní
spotřeby,

4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená ome-
zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře-
chodu na náhradní palivo, omezení denní spo-
třeby plynu v odběrných místech zákazníků
skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní
spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu
v odběrných místech zákazníků skupiny C
o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší před-
cházející pracovní den,

5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená ome-
zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře-
chodu na náhradní palivo, omezení denní spo-
třeby plynu v odběrných místech zákazníků
skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní
spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběr-
ných místech zákazníků skupiny C o 20 %
proti denní hodnotě za nejbližší předcházející
pracovní den, a dále snížení denní spotřeby
plynu v odběrných místech zákazníků skupi-
ny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě
o distribuci plynu,

c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu:

1. odběrový stupeň číslo 6, který znamená přeru-
šení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupiny B1, omezení denní spotřeby
plynu v odběrných místech zákazníků skupi-
ny B2, a to na hodnotu povolené denní spo-
třeby, omezení dodávky plynu do odběrných
míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich
možností přechodu na náhradní palivo, snížení
denní spotřeby plynu v odběrných místech zá-
kazníků skupiny C o 20 % proti denní hodnotě
za nejbližší předcházející pracovní den a snížení
denní spotřeby plynu v odběrných místech zá-

kazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uve-
dené ve smlouvě o distribuci plynu,

2. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přeru-
šení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupin B1 a B2, snížení denní spotřeby
plynu v odběrných místech zákazníků skupi-
ny C o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší
předcházející pracovní den, omezení dodávky
plynu do odběrných míst zákazníků skupi-
ny A v rozsahu jejich možností přechodu na
náhradní palivo a snížení denní spotřeby ply-
nu v odběrných místech zákazníků skupiny E
o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o dis-
tribuci plynu,

3. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přeru-
šení dodávky plynu do odběrných míst zákaz-
níků skupin A, B1, B2 a C, snížení denní spo-
třeby v odběrných místech zákazníků skupi-
ny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě
o distribuci plynu,

4. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přeru-
šení přepravy, distribuce a dodávky plynu do
odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2,
C a E,

5. odběrový stupeň číslo 10, který znamená pře-
rušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do
odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C,
D a E,

d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přeru-
šení dodávky plynu do všech odběrných míst zá-
kazníků včetně odběrných míst zákazníků sku-
piny F.

§ 6
Vyhlašování odběrových stupňů

(1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje od-
běrové stupně pro celé území státu prostřednictvím
Českého rozhlasu, stanice ČRo 1 v pravidelných den-
ních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení
zpravodajské relace a na webových stránkách operátora
trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dal-
šími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě
vyhlášení jiného než základního odběrového stupně
se vyhlašování provádí podle závažnosti dané situace.

(2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují
jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část
území státu prostřednictvím Českého rozhlasu, stani-
ce ČRo 1 podle závažnosti dané situace a na webových
stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele
distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými
sdělovacími prostředky.

(3) Příslušný provozovatel vyhlášení havarijního
odběrového stupně současně oznamuje provozovate-
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lům navazujících soustav a podzemních zásobníků
plynu, ministerstvu, Energetickému regulačnímu
úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému kraj-
skému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy, pří-
slušným obcím, orgánům Policie České republiky
a orgánům Hasičského záchranného sboru České repu-
bliky.

§ 7
Povolená denní spotřeba

(1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako mi-
nimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění
bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto za-
řízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým
omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje
pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2.

(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze
okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou
denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách
jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení
odběru.

(3) Povolená denní spotřeba se určuje jako sku-
tečně dosažená minimální denní hodnota za období
posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního
čtvrtletí daného roku.

(4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 3 určuje
a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný
provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1
a B2.

(5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení pří-
slušnému provozovateli do 30. června daného roku,
má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní
spotřeby souhlasí. To znamená, že sníží svůj odběr nej-
později do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběro-
vého stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto
stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo
výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hod-
notu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené
denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách,
a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologic-
kých parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný
provozovatel akceptaci či odmítnutí souhlasu s odůvod-
něnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým
posunem potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do
31. července daného roku. Hodnoty povolené denní
spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto
ustanovení platí na období od 1. října daného roku
do 30. září následujícího roku.

(6) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků
se stanovuje na základě údajů týkajících se množství
a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o při-
pojení a smlouvě o distribuci plynu.

§ 8
Oznámení o zařazení zákazníků do skupin

(1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný
provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům
odběrných míst skupin A, B1, B2 a C. Pokud zákazník
nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to
odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června da-
ného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky
zařazení a nejpozději do 31. července daného roku in-
formuje zákazníka o konečném zařazení.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do sku-
piny D se sděluje následovně:

a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného
roku předběžný seznam odběrných míst zákaz-
níků navržených na zařazení do skupiny D pří-
slušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního
města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy
odběrného místa zákazníka,

b) příslušný provozovatel provede definitivní zařa-
zení odběrných míst zákazníků do skupiny D do
31. března daného roku a do 30. dubna daného
roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům.

(3) Zařazení odběrných míst zákazníků do sku-
pin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze
smluv o dodávce plynu, sdružených službách dodávky
plynu nebo smluv o distribuci plynu.

§ 9
Havarijní plán

(1) Pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních
pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu
a řešení a likvidaci následků stavu nouze jsou zpraco-
vávány havarijní plány.

(2) Havarijní plán musí obsahovat:
a) popis havárie,
b) systém vyhlašování a předávání informací při ha-

váriích, při předcházení stavu nouze, při stavech
nouze a při vyhlašování odběrových stupňů,

c) složení havarijní komise včetně práv a povinností
jejích členů,

d) zásady pro likvidaci havárií,
e) plán spojení a ohlašovacích povinností plynáren-

ského podnikatele,
f) seznam příloh a místo uložení havarijního plánu.

§ 10
Přechodná ustanovení

(1) Zařazení odběrných míst zákazníků na období
do 30. září 2010 do skupin A, B1, B2, C a D sdělí
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příslušný provozovatel do 10. října 2009 těm zákazní-
kům, jejichž odběrná zařízení jsou přímo připojena na
příslušnou soustavu. Pokud zákazník nesouhlasí se za-
řazením do příslušné skupiny, musí to odůvodnit a pí-
semně sdělit příslušnému provozovateli do 20. října
2009; akceptování či odmítnutí souhlasu příslušný
provozovatel písemně dotčenému zákazníkovi sdělí
do 31. října 2009.

(2) Hodnoty povolené denní spotřeby stanovené
pro odběrná místa zákazníků skupin B1, B2 sdělí zá-
kazníkům příslušný provozovatel do 10. října 2009.
Pokud zákazník nesouhlasí se stanovenou hodnotou
povolené denní spotřeby, nebo nesouhlasí se snížením
svého odběru na tuto hodnotu nejpozději do 8 hodin
od vyhlášení příslušného odběrového stupně, musí to
odůvodnit a písemně sdělit příslušnému provozovateli
do 20. října 2009. Akceptaci či odmítnutí souhlasu pří-
slušný provozovatel písemně sdělí dotčenému zákazní-
kovi do 31. října 2009.

(3) Do doby zařazení zákazníků podle odstavce 1
a určení hodnoty povolené denní spotřeby se v přípa-
dech předcházení stavu nouze a stavu nouze pro celé
území státu postupuje podle pokynu provozovatele
přepravní soustavy a v případech předcházení stavu
nouze a stavu nouze pro vymezené území nebo jeho
částí podle pokynů příslušného provozovatele distri-
buční soustavy.

§ 11
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plyná-
renství, se zrušuje.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2009.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.
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