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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 31

Rozeslána dne 19. února 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
77. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
78. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření
biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků
plynu
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77
ZÁKON
ze dne 4. února 2021,
kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve
znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,
zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/
/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/
/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/
/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/
/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/
/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/
/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/

/2017 Sb., zákona č. 38/2019 Sb., zákona č. 111/
/2019 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 104a odst. 1 se slova „ve věcech mezinárodní ochrany“ nahrazují slovy „ve věcech, v nichž
před krajským soudem rozhodoval specializovaný
samosoudce,“.
2. V § 104a se odstavec 3 zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení
O kasační stížnosti podané proti rozhodnutí
krajského soudu vydanému do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona rozhodne Nejvyšší správní soud podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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78
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2021,
kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody
při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování,
neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu
dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. a) 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. 158/2009
Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb.
a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 1
písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

3. V § 1 odst. 3 se za slova „distribuční soustavou“ vkládají slova „nebo zásobníkem plynu“.
4. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , které se dále dělí na měřicí
zařízení s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřicí zařízení s přenosem údajů do
24 hodin (měření typu A2); o typu měření A1 a A2
rozhoduje příslušný provozovatel soustavy, který je
vlastníkem tohoto zařízení“.
5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o měření plynu

„d) mezi zásobníkem plynu a
1. plynárenskou soustavou jiného státu,
2. výrobnou plynu,

Čl. I
Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu
a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky
č. 289/2013 Sb. a vyhlášky č. 236/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 1 odst. 1
písm. b) bodě 4, § 3 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 3
odst. 1 písm. b) bodě 4 a v § 10 odst. 5 písm. c) se
slovo „podzemním“ zrušuje.
2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) mezi zásobníkem plynu a
1. plynárenskou soustavou jiného státu,
2. výrobnou plynu,
3. jiným zásobníkem plynu,
d) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou
plynu.“.

3. jiným zásobníkem plynu,
e) mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou
plynu.“.
6. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.
7. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slova
„změně zákazníka“ vkládají slova „v odběrném místě“ a za slovo „odečet“ se vkládá slovo „přednostně“.
8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
„§ 5a
Zpracování údajů z měření plynu
Zpracování údajů z měření plynu se provádí za
účelem řádného vyúčtování za zúčtovací období
a rovněž při
a) změně dodavatele plynu v odběrném místě,
b) zahájení dodávky plynu dodavatelem poslední
instance,
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c) ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední
instance,
d) změně provozovatele distribuční soustavy,
e) změně výrobce plynu,
f) změně zákazníka v odběrném místě,
g) ukončení odběru nebo dodávky plynu do odběrného místa,
h) ukončení distribuce do odběrného místa,
i) vzniku a zániku povinnosti distribuce nad rámec licence2),

Částka 31

10. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ve lhůtě 30 dnů od stanovení nových technických podmínek měření ze strany příslušného provozovatele, pokud se zákazník a příslušný provozovatel nedohodnou jinak“.
11. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , a to oznámením informace na adresu nebo
jiný kontakt, který dotčený účastník trhu s plynem
sdělil vlastníku měřicího zařízení, včetně možnosti
použití prostředků komunikace na dálku“.

j) změně provedené na měřicím zařízení,
k) vyhlášení stavu nouze2),
l) ukončení stavu nouze2),
m) zavedení nových uzlových bodů kvality.“.
9. V § 6 odst. 2 se za slova „pokud to“ vkládá
slovo „instalované“ a na konci textu tohoto odstavce
se doplňují slova „nebo způsobem umožňujícím
vzdálený přístup“.

12. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Záznam konečného stavu provede provozovatel
distribuční soustavy rovněž prostřednictvím fotografie s časovým razítkem nebo prostřednictvím protokolu odsouhlaseného zákazníkem.“.
13. V příloze č. 5 se doplňuje odstavec 3, který
zní:

„(3) Složení plynných paliv – požadavky na kvalitativní parametry biometanu
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Hodnoty při vztažných podmínkách (§ 1 odst. 3).“.

ČÁST DRUHÁ

2. V § 2 odst. 4 se slova „parametrů biometanu
uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují
slovy „parametrů biometanu3)“.

Změna vyhlášky o požadavcích na biometan
Čl. II

3. Příloha č. 1 se zrušuje.

Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční
soustavy nebo podzemních zásobníků plynu, se
mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „parametry uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „parametry biometanu3)“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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