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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o měření plynu. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu 2 (str. 1) 

Za písmeno “c)” navrhujeme doplnit písmeno “d)” s následujícím textem: 

“d) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu” 

Odůvodnění: 

Ze současné právní úpravy zákona č. 458/2000 Sb. § 57 odst. 8 vyplývá, že se může výrobce plynu připojit k 

těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu (konkrétně je povinen mu uhradit stanovený podíl nákladů na 

připojení k těžebnímu plynovodu) a s touto možností počítá i připravovaná novele zákona č. 165/2012 Sb. 

I když v současné době podle našich informací nebyl takovýto případ zaznamenán, tak s ohledem na 

předpokládaný rozvoj výroben biometanu je zcela reálný.   

2. Připomínka k bodu 4 (str. 2) 

Navrhujeme odložit účinnost ustanovení bodu 4 (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1) ke dni 1. července 2021. 

Navržená úprava: 

Čl. III návrhu vyhlášky se mění následovně: „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou 

ustanovení bodu 4, který nabývá účinnosti dne 1. července 2021.“. 

Odůvodnění: 

Na základě vyhlášky č. 349/2015 Sb. o pravidlech trhu s plynem jsou jednotlivá odběrná a předávací místa 

plynu registrována provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli distribučních soustav u operátora 
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trhu. Operátor trhu spravuje číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci 

jednotlivých odběrných a předávacích míst. Povinným údajem k registraci jednotlivých odběrných 

a předávacích míst je typ měření. V případě zavedení nových typů/podtypů měřicích zařízení (měření typu 

A1, A2) bude nezbytné přizpůsobit informační systémy provozovatelů soustav a operátora trhu 

a komunikačních kanálů pro sdílení informací mezi účastníky trhu, vč. provedení přeregistrace nebo 

doregistrace typu měření u stávajících odběrných a předávacích míst a ověření funkčnosti celého systému. 

Časový prostor pro realizaci takových úkonů je vzhledem k navrhované účinnosti vyhlášky k 1. lednu 2021 

nedostatečný. Z uvedených důvodů navrhujeme odložit účinnost ustanovení bodu 4 (§ 2 odst. 1 písm. a) bod 

1) ke dni 1. července 2021. 

3. Připomínka k bodu 5 (str. 2) 

Za písmeno “d)” navrhujeme doplnit písmeno “e)” s následujícím textem: 

“d) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu” 

Odůvodnění: 

Připomínka navazuje na naši 1. připomínku k bodu 2. 

Ze současné právní úpravy zákona č. 458/2000 Sb. § 57 odst. 8 vyplývá, že se může výrobce plynu připojit 

k těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu (konkrétně je povinen mu uhradit stanovený podíl nákladů na 

připojení k těžebnímu plynovodu) a s touto možností počítá i připravovaná novele zákona č. 165/2012 Sb. 

I když v současné době podle našich informací nebyl takovýto případ zaznamenán, tak s ohledem na 

předpokládaný rozvoj výroben biometanu je zcela reálný. Přitom z měřícího místa by měl být zajištěn přenos 

údajů na OTE případně k dalším dotčeným účastníkům trhu, takže by mělo být vybaveno měřením typu “A”.  

4. Připomínka k bodu 11 (str. 3) 

U § 7 odst. 4 navrhujeme následující dvě variantní úpravy. Preferujeme variantu A. V případě, že by 

varianta A byla pro Ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovatelná, požadujeme upravit znění návrhu 

vyhlášky podle varianty B. 

Varianta “A”: 

Požadujeme zachovat stávající znění tohoto odstavce podle platné právní úpravy. 

Varianta “B”: 

Odst. 4 upravit podle následujícího znění s vyznačením změn oproti předloženému návrhu vyhlášky: 

“(4) O demontáži nebo výměně měřicího zařízení nebo jeho části musí být dotčený účastník trhu s plynem 

informován. O výměně měřicího zařízení nebo jeho části za účelem úředního ověření musí být dotčený 

účastník trhu s plynem informován nejméně pět dnů předem, a to odesláním informace na adresu nebo jiný 

kontakt, který dotčený účastník trhu s plynem sdělil vlastníku měřícího zařízení včetně možnosti použití 

prostředků komunikace na dálku.” 

Odůvodnění: 

K variantě “A”: 

Předložený návrh na “prokazatelné” informování dotčeného účastníka trhu s plynem z právního pohledu 

znamená, že by mu musel být odeslán buď, doporučený dopis nebo dopis do elektronické schránky, pokud ji 
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má, či by zákazník musel zpětně potvrdit přijetí informace mailem či SMS, pokud by informaci obdržel těmito 

prostředky komunikace na dálku. Přitom zejména u zákazníků z kategorie domácnost má elektronickou 

schránku mizivé procento, a zpětné potvrzení informace obdržené prostředky komunikace na dálku je i přes 

přímou výzvu prováděno v malém procentu případů. Z toho vyplývá, že jediná reálně aplikovatelná možnost 

“prokazatelného” informování především u zmíněného segmentu zákazníků je doporučený dopis, což by 

jenom za společnost GasNet představovalo zvýšení nákladů o cca 3 mil. Kč/rok, nehledě na to, že v dnešní 

době, kdy se naše společnost ve všech oblastech ubírá k digitalizaci, by to byl krok zpět. Takovéto 

“prokazatelné” informování by nijak nesnížilo počet případů, kdy se musíme k zákazníkům vracet, protože 

nejsou doma. Ba naopak lze reálně předpokládat, že by si řada zákazníků nevyzvedla doporučené dopisy, 

neboť by je to zcela zbytečně zatěžovalo, a o termínu výměny by se tak vůbec nedozvěděla.   

Zdůrazňujeme, že na rozdíl od elektroenergetiky v plynárenství bez přítomnosti zákazníka v odběrném místě 

nemůže proběhnout výměna měřicího zařízení, protože po instalaci nového plynoměru se musí jak plynoměr 

samotný, tak i příslušná část odběrného plynového zařízení odvzdušnit. Je tedy v zájmu vlastníka měřicího 

zařízení, aby se informace o termínu výměny plynoměru k zákazníkovi skutečně dostala a minimalizovaly se 

tak náklady na opakované návštěvy nepřítomných zákazníků. 

Pro porovnání uvádíme, že pro oblast elektroenergetiky byla vydána nová vyhláška č. 359/2020 Sb. o měření 

elektřiny, která nabude účinnosti od 1. 1. 2021 a ta žádný požadavek na “prokazatelné” informování 

zákazníků při výměně měřicího zařízení neobsahuje a není v ní stanovena ani žádná lhůta na informování 

předem jak vyplývá z následujícího znění odst. 4 § 12: “O demontáži nebo výměně měřicího zařízení musí být 

dotčený účastník trhu s elektřinou informován. O výměně měřicího zařízení pro měření typu C za účelem 

pravidelného úředního ověření musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován předem.” 

Případné stížnosti ze strany zákazníků z této oblasti či jiné nepřípustné způsoby informování by podle našeho 

názoru měly být řešeny předáním na příslušný právní subjekt, který by měl zjednat nápravu, což bychom 

v této formě uvítali. 

 

K variantě “B”: 

K problematice “prokazatelného“ informování platí odůvodnění uvedené k variantě “A”.  Pokud je potřebné 

na úrovni právního předpisu upravit způsob informování zákazníků tak, aby byl transparentní a nedocházelo 

k excesům, navrhujeme výše uvedenou úpravu. Ta vychází z toho, že by měl vlastník měřícího zařízení využít 

kontakty, které mu sdělil zákazník (např. při uzavírání smlouvy o připojení) nebo jeho obchodník s plynem. 


