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V Praze dne 14. 8. 2015 
         Č.j.: 11382/2015 

 
          

 
 

 
 

Stanovisko 
Komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby 
bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění 

vyhlášky č. 325/2013 Sb., a vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze 
v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 

 
 
 

I. Úvod: 
 
V souladu s Plánem novelizace vyhlášek MPO na rok 2015 viz příloha k čj. MPO 
52127/2014 nebylo k předloženému návrhu vyhlášky vypracováno hodnocení 
dopadů regulace (RIA), neboť se dle předkladatele jedná o technickou úpravu, která 
je prováděna především v důsledku závěrů z kontrol účastníků trhu s plynem 
prováděných Energetickým regulačním úřadem. 
 
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Novela má celkově přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky 
v oblasti plynárenství.  
 
Předkladatel charakterizuje novelu jako technickou úpravu. Předkladatel předložil 
stručné Odůvodnění, které nesplňuje Obecné podmínky stanovené vládou ČR. 
Na jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace dne 14. srpna 2015 předkladatel 
doplnil podklady o Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace. 
 
Komise konstatuje, že tato dodatečně předložená Závěrečná zpráva splňuje základní 
požadavky stanovené usnesením vlády. 
 
Problém i cíle řešení včetně variant řešení i dopady a náklady regulace jsou v tomto 
materiálu dostatečně popsány.  
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Konzultační proces 
 
Komise upozorňuje, že Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy vyjádřili 
zásadní připomínky: 

 
„Hospodářská komora České republiky požaduje z níže uvedených důvodů stažení předloženého 
materiálu z mezirezortního připomínkového řízení. 

Jsme plně přesvědčeni, že s ohledem na zásadní názorové rozdíly na předložený materiál ze stran 
jednotlivých účastníků trhu s plynem a význam tohoto předpisu pro zajištění bezpečnosti dodávek 
pro konečné odběratele v ČR, je nutné materiál diskutovat se všemi zainteresovanými stranami a poté 
ho znovu předložit do mezirezortního připomínkového řízení. Domníváme se, že materiál není plně 
v souladu s novelou energetického zákona, která je aktuálně před publikací ve Sbírce zákonů, která 
mimo jiné novelizuje i ustanovení § 73a energetického zákona (ustanovení zákona, které se vztahuje 
k zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu) a to s účinností až od 1. ledna 2016. 
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje z níže uvedených důvodů stažení předloženého materiálu 
z mezirezortního připomínkového řízení. 

Jsme plně přesvědčeni, že s ohledem na zásadní názorové rozdíly na předložený materiál ze stran 
jednotlivých účastníků trhu s plynem a význam tohoto předpisu pro zajištění bezpečnosti dodávek 
pro konečné odběratele v ČR, je nutné materiál diskutovat se všemi zainteresovanými stranami a poté 
ho znovu předložit do mezirezortního připomínkového řízení. 

Toto navrhujeme s plným vědomím toho, že není ohrožen žádný zásadní termín pro přijetí a účinnost 
této vyhlášky a taktéž fungování trhu s plynem, naopak považujeme za vhodnější využít plně čas, který 
je ještě k dispozici pro vedení koncepční diskuse všech zainteresovaných stran a nalezení kompromisu, 
do začátku nového vtláčecího období v roce 2016. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR deklaruje svoji ochotu být nápomocen při jednání  
o podobě daného předpisu a nabízí tímto předkladateli svoji součinnost.“ 
 
Předkladatel na jednání Komise dne 14. srpna 2015 uvedl, že tyto rozpory byly 
v konzultačním procesu vyjasněny a odstraněny. 
Tyto informace je však třeba zapracovat do materiálů, které jsou uvedeny v systému 
eKLEP. 
 
 
III. Závěr:  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace akceptuje podklady předložené 
předkladatelem jako dostatečné hodnocení dopadů regulace.  
Po jejich sjednocení v dokumentu Odůvodnění či Závěrečná zpráva z hodnocení 
regulace a doplnění podrobnější informace o dosažení shody v konzultačním 
procesu může Komise předložené hodnocení dopadů regulace přijmout jako 
vyhovující. 
 
 
 
Vypracoval: 
 
       prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., v. r. 
       předsedkyně komise 
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