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VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2011

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.
251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v
plynárenství

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) 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.:

ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních
zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu
nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a
která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se
považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést
výstavbu zařízení,

b) nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, podzemní zásobník plynu
nebo těžební plynovod, ke kterým žadatel žádá o připojení zařízení.

§ 3

Podmínky připojení zařízení žadatele

Podmínkami připojení výrobny plynu, distribuční soustavy, odběrného plynového zařízení nebo
podzemního zásobníku plynu (dále jen „zařízení“) jsou

a) podání žádosti o připojení,
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b) skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého
provozu nadřazené soustavy,

c) projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve
výši 10000 MWh, je-li požadováno připojení zařízení k přepravní soustavě,

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem nadřazené soustavy.

§ 4

Žádost o připojení

(1) Žadatel podává žádost o připojení k nadřazené soustavě

a) před připojením nového zařízení,
b) před změnou zajištěné celkové maximální a minimální hodinové kapacity stávajícího
připojeného zařízení,

c) před připojením zařízení na jiné tlakové úrovni.

(2) Pokud při změně zákazníka ve stávajícím odběrném místě nedochází ke změně technických
podmínek připojení, podává žadatel pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo žádost o
změnu stávající smlouvy o připojení.

(3) Žádost o připojení se podává pro každé odběrné nebo předávací místo nebo pro souhrn
předávacích míst, pokud je každé z nich v žádosti samostatně specifikováno.

(4) Náležitosti žádosti o připojení k přepravní soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
(5) Náležitosti žádosti o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě, těžebnímu plynovodu
nebo podzemnímu zásobníku plynu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(6) Náležitosti žádosti o připojení distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě jsou uvedeny v
příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Náležitosti žádosti o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě jsou
uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(8) Náležitosti žádosti o připojení podzemního zásobníku plynu k distribuční soustavě jsou
uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 5

Posouzení žádosti o připojení

(1) Provozovatel nadřazené soustavy posuzuje žádost o připojení s ohledem na
a) požadované místo, způsob a termín připojení,

b) technickou proveditelnost požadovaného připojení,

c) velikost celkové maximální a minimální hodinové kapacity, kterou žadatel uvedl v žádosti o
připojení pro předávací místo, souhrn předávacích míst, nebo pro odběrné místo (dále jen
„požadovaná kapacita“),

d) rozsah a časový průběh dodávky nebo odběru plynu,
e) pořadí podaných žádostí,

f) dodržení tlakových poměrů na zařízení žadatele a provozovatele nadřazené soustavy,

g) vliv připojovaného zařízení na bezpečnost a spolehlivost provozu nadřazené soustavy,

h) kvalitativní vlastnosti plynu, které bude dodávat do nadřazené soustavy připojované
zařízení, a

i) plánovaný rozvoj nadřazené soustavy.
(2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel nadřazené
soustavy žadatele o připojení do 14 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů
v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v



případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost
posuzována.

(3) Pokud provozovatel nadřazené soustavy, s výjimkou provozovatele přepravní soustavy, na
základě posouzení žádosti o připojení podle odstavce 1 zjistí, že připojením zařízení nedojde k
ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy, předloží žadateli návrh
smlouvy o připojení do 60 kalendářních dnů, žadateli z kategorie zákazníků domácnost nebo
maloodběratel do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení úplné žádosti o připojení. Návrh
smlouvy o připojení je závazný po dobu 12 kalendářních měsíců ode dne doručení žadateli.

(4) Pokud provozovatel přepravní soustavy na základě posouzení žádosti o připojení podle
odstavce 1 zjistí, že připojením zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu
přepravní soustavy a je splněna podmínka připojení podle § 3 odst. 1 písm. c), předloží žadateli
návrh smlouvy o připojení do 120 kalendářních dnů ode dne obdržení úplné žádosti o připojení.
Návrh smlouvy o připojení k přepravní soustavě je závazný po dobu 60 kalendářních dnů ode
dne doručení žadateli.
(5) Současně s návrhem smlouvy o připojení provozovatel nadřazené soustavy předloží
zákazníkovi písemné poučení o jeho právu na bezplatnou volbu nebo změnu dodavatele plynu.

(6) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodu, že by v důsledku připojení zařízení došlo k
ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy nebo není-li splněna
podmínka připojení podle § 3 odst. 1 písm. c), provozovatel nadřazené soustavy sdělí tuto
skutečnost žadateli ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4 včetně konkrétních důvodů, pro které nelze
zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek a z
obsahu žádosti nebo z okolností, za nichž byla žádost podána, lze předpokládat, že žadatel bude
mít na takovém připojení zájem, provozovatel nadřazené soustavy písemně takovou skutečnost
žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, a
předloží žadateli návrh smlouvy o připojení podle odstavce 3 nebo 4. Za požadovanou kapacitu
se v tomto případě považuje kapacita uvedená v návrhu smlouvy o připojení.

(7) Provozovatel nadřazené soustavy vyhradí pro žadatele požadovanou kapacitu po dobu
závaznosti návrhu smlouvy o připojení podle odstavce 3 nebo 4. Pokud žadatel nepřijme návrh
smlouvy o připojení ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4, vyhrazení požadované kapacity zaniká.

(8) Provozovatel nadřazené soustavy navrhne připojení tak, aby technické provedení připojení
zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje nadřazené soustavy při současném zohlednění zájmu
žadatele na minimalizaci nákladů na připojení.

§ 6

Zajištění požadované kapacity

(1) Zajištění požadované kapacity pro místo připojení trvá v případě zániku smlouvy o přepravě
plynu po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy o přepravě plynu. Jestliže smlouva o přepravě
plynu nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení,
zajištění požadované kapacity pro místo připojení zaniká.
(2) Zajištění požadované kapacity pro místo připojení trvá v případě zániku smlouvy o distribuci
plynu po dobu 36 měsíců ode dne zániku smlouvy o distribuci plynu. Jestliže smlouva o distribuci
plynu nebyla uzavřena do 36 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení,
zajištění požadované kapacity pro místo připojení zaniká.

§ 7

Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a se
zajištěním dodávky plynu

(1) Výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel podzemního zásobníku
plynu hradí oprávněné náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené s připojením jeho
zařízení k nadřazené soustavě v plné výši, s výjimkou případu podle odstavce 3.

(2) Úhrada podílu na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s
připojením se neuplatní v případě připojení odběrného plynového zařízení zákazníka k distribuční
soustavě.

(3) Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením jeho zařízení k
přepravní soustavě se stanoví postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Úhrada podílu na



oprávněných nákladech na připojení se neuplatní v případě připojení distribuční soustavy k
přepravní soustavě.

(4) Oprávněné náklady zahrnují pouze nezbytně nutné náklady odpovídající výši zajištěné
požadované kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení žadatele související s pořízením,
výstavbou nebo úpravami nadřazené soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v
souvislosti s připojením jeho zařízení, včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace,
geodetické zaměření a věcná břemena. Oprávněné náklady nezahrnují náklady na zřízení
plynovodní přípojky.

(5) Pokud byla zákazníkovi omezena nebo přerušena dodávka plynu do odběrného místa z
důvodu neoprávněného odběru, přepravy nebo distribuce plynu, hradí zákazník oprávněné
náklady provozovatele nadřazené soustavy spojené se zajištěním dodávky plynu v plné výši.
Oprávněné náklady spojené se zajištěním dodávky plynu zahrnují pouze nezbytně nutné náklady
související s opětovným připojením zařízení zákazníka odpovídající výši zajištěné požadované
kapacity, umístění a způsobu připojení zařízení.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě a provozovatel nadřazené
soustavy nevydal k žádosti písemné stanovisko přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
postupuje se podle této vyhlášky.

(2) Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě, provozovatel nadřazené
soustavy vydal k žádosti písemné stanovisko, ale nepředložil žadateli návrh smlouvy o připojení
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží žadateli provozovatel nadřazené soustavy
návrh smlouvy o připojení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla
provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

§ 9
Ve vyhlášce č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a
distribučních soustav v plynárenství, se § 2 a 3 včetně nadpisů zrušují.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje žadatel - podnikatel
zapsaný v obchodním rejstříku).



3. Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním
rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - právnická osoba).
Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).
6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy
statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Bydliště v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních nikou.
10. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení
1. Identifikace připojovaného zařízení; informace, zda se jedná o připojení výrobny plynu,
podzemního zásobníku plynu, distribuční soustavy nebo odběrného místa zákazníka.
2. Požadovaný termín připojení.

3. Velikost požadované kapacity.

4. Zakreslení připojovaného zařízení

a. schéma připojovaného zařízení,

b. adresa a katastrální území připojovaného zařízení,
c. návrh místa a způsob (technologie) napojení připojovaného zařízení.

5. Údaje o předpokládaném množství a časovém průběhu přepravy plynu a požadovaných
podmínkách připojení (roční, denní, hodinové maximum a minimum množství plynu,
předpokládané čtvrtletní rozdělení množství plynu, převažující charakter odběru plynu - otop
nebo technologie, existence dvoupalivového systému a soupis plynových spotřebičů).

6. Předpokládané termíny realizace výstavby připojovaného zařízení a zahájení jeho provozu
(zahájení a ukončení výstavby, předpokládaný termín napojení, vpuštění plynu a zahájení
provozu nebo předčasného užívání připojovaného zařízení).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY PLYNU K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ,
TĚŽEBNÍMU PLYNOVODU NEBO PODZEMNÍMU ZÁSOBNÍKU PLYNU

Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje žadatel - podnikatel
zapsaný v obchodním rej střiku).

3. Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním
rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).
5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - právnická osoba).
Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).



6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy
statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Bydliště v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou.

10. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno.
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení
1. Umístění výrobny plynu - kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je
výrobna plynu situována, číslo popisné, případně číslo evidenční.
2. Adresa místa připojení.

3. Požadovaný termín připojení.

4. Velikost požadované kapacity.

5. Základní údaje o výrobně plynu:

5.1. Schéma připojovaného zařízení.
5.2. Způsob technologie napojení připojovaného zařízení.

5.3. Údaje o předpokládaném množství a časovém průběhu dodávek plynu a požadovaných
podmínkách připojení (roční, denní, hodinové maximum a minimum množství plynu v čtvrtletním
rozdělení).

5.4. Předpokládané termíny realizace výstavby připojovaného zařízení a zahájení jeho provozu
(zahájení a ukončení výstavby, předpokládaný termín napojení a zahájení provozu).

5.5. Složení a kvalitativní parametry dodávaného plynu.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY K JINÉ DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje žadatel - podnikatel
zapsaný v obchodním rej střiku).

3. Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním
rejstříku).

4. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - právnická osoba).
Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).
5. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy
statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

6. Spojení - telefon, e-mail.

7. Adresa pro doručování do vlastních rukou.

8. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno.
9. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení



1. Umístění zařízení - kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je zařízení
distribuční soustavy situováno, číslo popisné, případně číslo evidenční.

2. Adresa místa připojení.

3. Požadovaný termín připojení.

4. Velikost požadované kapacity.

5. Základní údaje o zařízení:
5.1. Schéma připojovaného zařízení.

5.2. Způsob technologie napojení připojovaného zařízení.

5.3. Údaje o předpokládaném množství a časovém průběhu distribuce plynu a požadovaných
podmínkách připojení.

5.4. Předpokládané termíny realizace výstavby připojovaného zařízení a zahájení jeho provozu
(zahájení a ukončení výstavby, předpokládaný termín napojení a zahájení provozu).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje žadatel - podnikatel
zapsaný v obchodním rejstříku).
3. Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním
rejstříku).

4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - právnická osoba).
Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy
statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Bydliště v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).
8. Spojení - telefon, e-mail.

9. Název firmy nebo jméno a příjmení osoby a adresa pro doručování.

10. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení

1. Umístění odběrného plynového zařízení - kraj, obec s PSČ, ulice, číslo popisné, číslo
orientační, případně číslo evidenční, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je nebo
bude odběrné plynové zařízení situováno.

2. Požadovaný termín připojení.
3. Velikost požadované kapacity a předpokládaný celkový roční odběr plynu.

4. Základní údaje o odběrném plynovém zařízení:

4.1. V případě doposud neplynofikovaného místa situace širších vztahů s vyznačením odběrného
místa (měřítko 1:1000 až 1:5000) a situační výkres umístění odběrného místa vzhledem k okolní
zástavbě v měřítku umožňujícím jeho jednoznačnou lokalizaci, vč. uvedení měřítka,



požadovaného místa připojení a vyznačeni hranic pozemků, objektů a popisu sousedních
pozemků, objektů, komunikací apod.

4.2. Charakter odběrného místa (využití odběrného místa, převažující charakter odběru a
časovost).

4.3. Údaje o konkrétních druzích, typech, počtech a jednotkových příkonech (m3.h-1, kW)
instalovaných spotřebičů (stávajících, rušených, požadovaných) a tomu úměrná maximální a
minimální hodinová spotřeba plynu (m3.h-1).
4.4. Pro kategorii střední odběratel a velkoodběratel údaje o předpokládaném množství a
časovém průběhu distribuce plynu zejména předpokládaný maximální roční odběr plynu (m3.r-1,
MWh.r-1) v členění podle charakteru odběru a rozdělený na roční období od 01.04. do 30.09.
včetně a od 01.10. do 31.03. včetně, a maximální denní odběr plynu (m3.d-1, MWh.d-1).

4.5. V případě dvoupalivového systému předpokládanou část denní distribuční kapacity, která
může být pokryta přechodem na náhradní palivo a počet dnů provozu na náhradní palivo při
odběrech na úrovni předpokládané denní distribuční kapacity.

5. Specifické požadavky žadatele z hlediska připojení k distribuční soustavě.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ PODZEMNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU K DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVĚ

Část A - údaje o žadateli

1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku).

2. Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky (vyplňuje žadatel - podnikatel
zapsaný v obchodním rejstříku).

3. Jméno, příjmení a případný dodatek nebo název (vyplňuje žadatel nezapsaný v obchodním
rejstříku).
4. Datum narození (vyplňuje žadatel - fyzická osoba).

5. Sídlo v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - právnická osoba).
Místo podnikání v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, popřípadě číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba podnikající).

6. Jméno a příjmení osoby, která je statutárním orgánem, nebo všech osob, které jsou členy
statutárního orgánu (vyplňuje žadatel - právnická osoba).

7. Bydliště v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční
(vyplňuje žadatel - fyzická osoba nepodnikající).

8. Spojení - telefon, e-mail.
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou.

10. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B - údaje o zařízení

1. Umístění podzemního zásobníku - kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na
nichž je podzemní zásobník situován, číslo popisné, případně číslo evidenční.

2. Adresa místa připojení.

3. Požadovaný termín připojení.
4. Velikost požadované kapacity.

5. Základní údaje o zařízení:

5.1. Schéma připojovaného zařízení.



Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon

Mění
251/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu

přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Je odkazován z
396/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a

souvisejících služeb v plynárenství
62/2011 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
545/2006 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

Odkazuje na
62/2011 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
251/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu

přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
458/2000 Sb. Energetický zákon

5.2. Způsob technologie napojení připojovaného zařízení.

5.3. Údaje o předpokládaném množství a časovém průběhu dodávek nebo odběru plynu do a z
distribuční soustavy a požadovaných podmínkách připojení.

5.4. Předpokládané termíny realizace výstavby připojovaného zařízení a zahájení jeho provozu
(zahájení a ukončení výstavby, předpokládaný termín napojení a zahájení provozu).

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 62/2011 Sb.

PODÍL ŽADATELE O PŘIPOJENÍ NA OPRÁVNĚNÝCH NÁKLADECH SPOJENÝCH S
PŘIPOJENÍM JEHO ZAŘÍZENÍ K PŘEPRAVNÍ SOUSTAVĚ

Podíl žadatele o připojení k přepravní soustavě PŽ v Kč na oprávněných nákladech spojených s
připojením jeho zařízení k přepravní soustavě se určí podle vzorce:

LC - 5
PŽ = ( ——— ) × I

LC

kde
LC [lem] je celková délka plynovodu přepravní soustavy, který má být postaven za účelem
připojení žadatele; vstupní hodnota se zaokrouhluje na 3 desetinná místa;

I [Kč] je hodnota zařízení, které má být postaveno za účelem připojení žadatele; vstupníhodnota
se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Konečný podíl v Kč je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Pokud je délka plynovodu přepravní soustavy, který má být postaven za účelem připojení žadatele,
kratší než 5 km, hradí veškeré náklady spojené s připojením provozovatel přepravní soustavy.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-396
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-62
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-545
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-62
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
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