
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 

ze dne 26. března 2014, 

kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu 
k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1775/2005 ( 1 ), a zejména na čl. 6 odst. 11 uvedeného naří
zení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Má-li být zvýšena konkurenceschopnost a zaručeno, že si 
všichni spotřebitelé mohou pořídit energii za ty nejpří
znivější ceny, je naléhavě nutné dokončit plně funkční 
a navzájem propojený vnitřní trh s energií, který přispívá 
k zaručení dodávky dostupné a udržitelné energie pro 
hospodářství Unie. 

(2) Aby bylo možné trh hlouběji integrovat, je důležité, aby 
pravidla vyrovnávání v plynárenských přepravních 
soustavách usnadňovala obchod s plynem mezi vyrovná
vacími zónami, a tím přispívala k rozvoji tržní likvidity. 
Toto nařízení proto stanoví harmonizovaná pravidla 
vyrovnávání platná v celé Unii, jejichž cílem je posky
tnout uživatelům sítě jistotu, že mohou ekonomicky 
efektivně a nediskriminačně řídit své bilance v různých 
vyrovnávacích zónách v celé Unii. 

(3) Toto nařízení podporuje rozvoj konkurenčního krátko
dobého velkoobchodního trhu s plynem v Evropské unii, 
který umožní poskytování plynové flexibility, ať je její 
zdroj jakýkoli, a nabídne ji k nákupu a prodeji prostřed
nictvím tržních mechanismů, aby uživatelé sítě mohli 
účinně vyrovnávat svá vyrovnávací portfolia nebo aby 
provozovatelé přepravní soustavy využili plynovou flexi
bilitu při vyrovnávání přepravní soustavy. 

(4) Nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví nediskriminační 
pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungo
vání vnitřního trhu se zemním plynem. Tržní pravidla 
vyrovnávání poskytují uživatelům sítě finanční pobídky 
v podobě vyrovnávacích poplatků, které odrážejí náklady, 
aby uživatelé sítě vyrovnávali svá vyrovnávací portfolia. 

(5) Uživatelé sítě mají nést odpovědnost za vyrovnávání 
svých dodávek a odběrů, a to na základě pravidel vyrov
návání, která jsou koncipována tak, aby podporovala 
krátkodobý velkoobchodní trh s plynem, přičemž by 
byly zřízeny obchodní platformy, aby uživatelé sítě 
a provozovatel přepravní soustavy mohli s plynem 
obchodovat snadněji. Provozovatelé přepravní soustavy 
provádějí případně nezbytné zbytkové vyrovnávání 
přepravních sítí. Přitom by provozovatelé přepravní 
soustavy měli respektovat pořadí priorit. Pořadí priorit 
je sestaveno tak, aby provozovatelé přepravní soustavy 
pořizovali plyn s ohledem jak na ekonomické, tak 
provozní aspekty a využívali přitom produkty, které lze 
dodat z co nejširší škály zdrojů, včetně produktů pochá
zejících ze zařízení LNG a skladovacích zařízení. 
Provozovatelé přepravní soustavy by se měli snažit své 
potřeby týkající se vyrovnávání plynu co nejvíce pokrývat 
prostřednictvím nákupu a prodeje krátkodobých standar
dizovaných produktů na velkoobchodním trhu. 

(6) Aby uživatelé sítě mohli vyrovnávat svá vyrovnávací 
portfolia, stanoví toto nařízení i minimální požadavky 
na poskytování informací pro účely tržního režimu 
vyrovnávání. Toky informací stanovené tímto nařízením 
mají tudíž podpořit režim denního vyrovnávání a zajistit 
soubor informací, o které se uživatel sítě bude moci 
opřít, aby mohl nákladově efektivním způsobem řídit 
rizika a příležitosti. 

(7) Kromě ochrany informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu, by provozovatelé přepravní 
soustavy měli v souladu s tímto nařízením zachovávat 
důvěrnost informací a údajů, které jim byly předloženy 
pro účely provádění tohoto nařízení, a neměli by třetím 
stranám poskytovat žádné z těchto informací či údajů ani 
jejich část, nemají-li na to právní nárok, a pokud je 
poskytnou, měli by tak učinit pouze v rozsahu tohoto 
právního nároku.

CS 27.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 91/15 

( 1 ) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36.



(8) Toto nařízení bylo přijato na základě nařízení (ES) 
č. 715/2009, které doplňuje a tvoří jeho nedílnou 
součást. Odkazy na nařízení (ES) č. 715/2009 v jiných 
právních aktech jsou chápány také jako odkazy na toto 
nařízení. Toto nařízení se vztahuje na kapacity nepod
léhající výjimce ve větších nových infrastrukturách, na 
které se vztahuje výjimka z článku 32 směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2009/73/ES ( 1 ) nebo z původ
ního článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/55/ES ( 2 ), a to v rozsahu, v němž uplatnění tohoto 
nařízení toto osvobození neohrožuje. Toto nařízení se 
použije s ohledem na specifickou povahu propojovacího 
vedení. 

(9) Toto nařízení bylo stanoveno postupem podle článku 6 
nařízení (ES) č. 715/2009. Hlouběji harmonizuje pravidla 
vyrovnávání vymezená v článku 21 nařízení (ES) 
č. 715/2009 s cílem usnadnit obchodování s plynem. 

(10) Toto nařízení obsahuje ustanovení, která se vztahují na 
provozovatele distribuční soustavy a mají harmonizovat 
jejich úlohy, avšak pouze v souvislosti s prováděním 
uvedených ustanovení a v rozsahu nezbytném k jejich 
provedení. 

(11) Vnitrostátní regulační orgány a provozovatelé přepravní 
soustavy by měli zohledňovat osvědčené postupy a snahy 
o harmonizaci procesů v souvislosti s prováděním tohoto 
nařízení. V souladu s článkem 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ( 3 ), by agentura 
a vnitrostátní regulační orgány měly zaručit, že jsou 
pravidla vyrovnávání co nejúčinněji prováděna v celé 
Unii. 

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zřízeného podle článku 51 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

KAPITOLA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví kodex sítě, který vymezuje pravidla vyrov
návání plynu, včetně pravidel pro postupy nominace souvisejí
cích se sítí, vyrovnávací poplatky, postupy vypořádání, které 

jsou spojeny s denním vyrovnávacím poplatkem, a pravidel 
provozního vyrovnávání mezi sítěmi provozovatelů přepravní 
soustavy. 

Článek 2 

Oblast působnosti 

1. Toto nařízení se vztahuje na vyrovnávací zóny v rámci 
Unie. 

2. Toto nařízení se nevztahuje na vyrovnávací zóny v člen
ských státech, které mají výjimku na základě článku 49 směr
nice 2009/73/ES. 

3. Toto nařízení se nevztahuje na případy nezbytného sesou
hlasení přídělů a skutečné spotřeby následně odvozené z odečtů 
obdržených z měřicího přístroje konečného zákazníka. 

4. Toto nařízení se nevztahuje na stavy nouze, kdy provozo
vatel přepravní soustavy provádí zvláštní opatření definovaná 
v použitelných vnitrostátních předpisech a na základě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 
20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 
zemního plynu ( 4 ), podle toho, co je vhodné. 

5. Příslušná práva a povinnosti, jež se podle tohoto nařízení 
vztahují na uživatele sítě, se použijí pouze na ty uživatele sítě, 
kteří uzavřeli právně závaznou dohodu, ať smlouvu o přepravě, 
či jinou smlouvu, jež jim umožňuje předkládat obchodní ozná
mení v souladu s článkem 5. 

Článek 3 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 
2 nařízení (ES) č. 715/2009, v článku 3 nařízení Komise (EU) 
č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě 
pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přeprav
ních soustavách a kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ( 5 ), jakož i v článku 2 
směrnice 2009/73/ES. Kromě toho se použijí tyto definice: 

1) „vyrovnávací zónou“ se rozumí vstupně-výstupní systém, 
pro nějž platí specifický vyrovnávací režim a který může 
zahrnovat distribuční soustavy nebo jejich část; 

2) „vyrovnávací akcí“ se rozumí akce provozovatele přepravní 
soustavy, která má změnit toky plynu a odklonit je do 
přepravní sítě nebo z ní, kromě případů, kdy se takové 
akce týkají plynu, který není zaúčtován jako odebraný ze 
systému, a plynu, který provozovatel přepravní soustavy 
používá k provozu soustavy;

CS L 91/16 Úřední věstník Evropské unie 27.3.2014 
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3) „poplatkem za neutralitu vyrovnávání“ se rozumí poplatek 
odpovídající rozdílu mezi částkami, které byly nebo mají 
být přijaty provozovatelem přepravní soustavy, a částkami, 
které provozovatel přepravní soustavy uhradil nebo má 
uhradit v důsledku svých vyrovnávacích činností, jež mají 
být zaplaceny příslušným uživatelům sítě nebo od nich 
mají být získány zpět; 

4) „obchodní platformou“ se rozumí elektronická platforma 
zřízená a spravovaná provozovatelem obchodní platformy, 
jejímž prostřednictvím mohou obchodující účastníci 
v souladu s podmínkami použitelnými v rámci obchodní 
platformy předkládat a přijímat cenové nabídky ohledně 
plynu nutného k vyrovnání krátkodobých výkyvů 
v poptávce po plynu či jeho nabídce a rovněž mají právo 
tyto nabídky přezkoumat a odstoupit od nich a v jejímž 
rámci provozovatel přepravní soustavy obchoduje za 
účelem provedení vyrovnávacích akcí; 

5) „obchodujícím účastníkem“ se rozumí uživatel sítě nebo 
provozovatel přepravní soustavy, který má uzavřenou 
smlouvu s provozovatelem obchodní platformy a splňuje 
podmínky nezbytné pro obchodování na obchodní plat
formě; 

6) „vyrovnávací platformou“ se rozumí obchodní platforma, 
v jejímž rámci je provozovatel přepravní soustavy obcho
dujícím účastníkem všech obchodních transakcí; 

7) „vyrovnávací službou“ se rozumí služba poskytovaná 
provozovateli přepravní soustavy na základě smlouvy na 
plynovou kapacitu nutnou k vyrovnání krátkodobých 
výkyvů v poptávce po plynu či jeho nabídce, která není 
krátkodobým standardizovaným produktem; 

8) „potvrzeným množstvím“ se rozumí množství plynu, které 
provozovatel přepravní soustavy potvrdil a jehož tok 
v plynárenském dni D má být naplánován či přeplánován; 

9) „denním vyrovnávacím poplatkem“ se rozumí částka, 
kterou uživatel sítě uhradí či obdrží za denní vyrovnávací 
množství; 

10) „měřeným denně“ se rozumí, že množství plynu je 
změřeno a shromážděno jednou za plynárenský den; 

11) „měřeným v průběhu dne“ se rozumí, že množství plynu je 
změřeno a shromážděno alespoň dvakrát za plynárenský 
den; 

12) „neměřeným denně“ se rozumí, že množství plynu je 
změřeno a shromážděno méně často než jednou za plyná
renský den; 

13) „vyrovnávacím portfoliem“ se rozumí seskupení dodávek 
a odběrů daného uživatele sítě; 

14) „oznámeným množstvím“ se rozumí množství plynu 
přepraveného mezi provozovatelem přepravní soustavy 

a uživatelem sítě nebo případně uživateli sítě nebo vyrov
návacími portfolii; 

15) „přídělem“ se rozumní množství plynu, které provozovatel 
přepravní soustavy přidělil uživateli sítě jako dodávku nebo 
odběr, vyjádřené v kWh pro účely stanovení denního 
vyrovnávacího množství; 

16) „cyklem renominace“ se rozumí proces prováděný 
provozovatelem přepravní soustavy s cílem poskytnout 
uživateli sítě po obdržení renominace zprávu o potvrzených 
množstvích; 

17) „vnitrodenním poplatkem“ se rozumí poplatek vybraný 
provozovatelem přepravní soustavy od uživatele sítě nebo 
platba zaslaná tímto provozovatelem uživateli sítě na 
základě vnitrodenních závazků; 

18) „vnitrodenním závazkem“ se rozumí soubor pravidel pro 
dodávky a odběry prováděné uživateli sítě během plynáren
ského dne, která uživatelům sítě uložil provozovatel 
přepravní soustavy. 

19) „základním scénářem“ se rozumí model poskytování infor
mací, v němž informace o odběrech neměřených denně 
sestávají z předpovědí o den dříve a denních předpovědí; 

20) „variantou 1“ se rozumí model poskytování informací, 
v němž jsou informace o odběrech neměřených denně 
a odběrech měřených denně založeny na rozdělení měře
ných toků během plynárenského dne; 

21) „variantou 2“ se rozumí model poskytování informací, 
v němž jsou informace o odběrech neměřených denně 
poskytovány v rámci předpovědi den předem. 

KAPITOLA II 

SYSTÉM VYROVNÁVÁNÍ 

Článek 4 

Obecné zásady 

1. Uživatelé sítě odpovídají za vyrovnávání svých vyrovnáva
cích portfolií s cílem minimalizovat potřebu toho, aby provozo
vatelé přepravní soustavy prováděli vyrovnávací akce stanovené 
tímto nařízením. 

2. Pravidla vyrovnávání stanovená v souladu s tímto naří
zením musí odrážet skutečné potřeby soustavy s přihlédnutím 
ke zdrojům, které mají provozovatelé přepravní soustavy 
k dispozici, a poskytovat uživatelům sítě pobídky k účinnému 
vyrovnávání jejich vyrovnávacích portfolií. 

3. Uživatelé sítě mají možnost uzavřít právně závaznou 
dohodu s provozovatelem přepravní soustavy, která jim umožní 
předkládat obchodní oznámení bez ohledu na to, zda mají 
přepravní kapacitu zajištěnou na základě smlouvy, či nikoli.
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4. Ve vyrovnávací zóně, kde působí několik provozovatelů 
přepravní soustavy, se toto nařízení vztahuje na všechny 
provozovatele přepravní soustavy v dané vyrovnávací zóně. 
V případě, že odpovědnost za vyrovnávání jejich přepravních 
soustav byla přenesena na určitý subjekt, se toto nařízení vzta
huje na tento subjekt v rozsahu definovaném v použitelných 
vnitrostátních předpisech. 

Článek 5 

Obchodní oznámení a příděly 

1. Převod plynu mezi dvěma vyrovnávacími portfolii v rámci 
jedné vyrovnávací zóny se provede prostřednictvím obchodních 
oznámení o odevzdání a získání, která se předloží provozovateli 
přepravní soustavy pro daný plynárenský den. 

2. Lhůty pro předkládání, stažení a změny obchodních ozná
mení definuje provozovatel přepravní soustavy v přepravní 
smlouvě nebo jiné právně závazné dohodě s uživateli sítě, 
přičemž zohlední případnou dobu nutnou ke zpracování 
obchodních oznámení. Provozovatel přepravní soustavy umožní 
uživatelům sítě, aby předkládali obchodní oznámení těsně před 
okamžikem, kdy má obchodní oznámení nabýt účinku. 

3. Provozovatel přepravní soustavy dobu zpracování obchod
ních oznámení co nejvíce zkrátí. Kromě případů, kdy okamžik, 
v němž oznámení nabude účinku, umožňuje prodloužit dobu 
zpracování na dvě hodiny, doba zpracování nepřesáhne třicet 
minut. 

4. Obchodní oznámení obsahuje alespoň tyto informace: 

a) plynárenský den, pro nějž je plyn převáděn; 

b) identifikaci dotčených vyrovnávacích portfolií; 

c) zda jde o obchodní oznámení o odevzdání nebo získání; 

d) oznámené množství vyjádřené v kWh/d pro denní ozná
mené množství nebo v kWh/h pro hodinové oznámené 
množství podle toho, jak to vyžaduje provozovatel přepravní 
soustavy. 

5. Pokud provozovatel přepravní soustavy obdrží odpovída
jící soubor obchodních oznámení o odevzdání a získání a ozná
mená množství jsou stejná, přidělí oznámené množství 
dotčeným vyrovnávacím portfoliím: 

a) jako odběr vyrovnávacímu portfoliu uživatele sítě, který 
podává obchodní oznámení o odevzdání, a 

b) jako dodávku vyrovnávacímu portfoliu uživatele sítě, který 
podává obchodní oznámení o získání. 

6. Pokud oznámená množství uvedená v odstavci 5 nejsou 
stejná, provozovatel přepravní soustavy buď přidělí nižší ozná
mené množství uvedené v příslušném obchodním oznámení, 
nebo obě obchodní oznámení zamítne. Pravidlo, které se 
použije, definuje provozovatel přepravní soustavy v přepravní 
smlouvě nebo jiné právně závazné dohodě. 

7. Poskytovateli služby se nebrání v tom, aby pro účely 
odstavce 5 jednal jménem uživatele sítě, a to pod podmínkou 
předchozího souhlasu provozovatele přepravní soustavy. 

8. Uživatel sítě může učinit obchodní oznámení v plyná
renský den bez ohledu na to, zda tento uživatel sítě pro daný 
plynárenský den učinil nominaci. 

9. Odstavce 1 až 8 se obdobně vztahují na provozovatele 
přepravní soustavy, kteří obchodují v souladu s čl. 6 odst. 3 
písm. a). 

KAPITOLA III 

PROVOZNÍ VYROVNÁVÁNÍ 

Článek 6 

Obecná ustanovení 

1. Provozovatel přepravní soustavy provádí vyrovnávací akce, 
aby: 

a) udržoval přepravní soustavu v provozních mezích; 

b) dosáhl jiné konečné denní pozice skladování v potrubí 
v rámci přepravní sítě, než jaká byla předpokládána na 
základě očekávaných dodávek a odběrů pro tento plyná
renský den, a to v souladu s úsporným a účinným provozem 
přepravní sítě. 

2. Při provádění vyrovnávacích akcí provozovatel přepravní 
soustavy vezme ve vztahu k vyrovnávací zóně v úvahu alespoň 
následující: 

a) vlastní odhady provozovatele přepravní soustavy týkající se 
poptávky po plynu během plynárenského dne, pro který se 
uvažuje o vyrovnávací akci (vyrovnávacích akcích); 

b) informace o nominaci a přidělení a měřených tocích plynu; 

c) tlak plynu v celé přepravní síti (celých přepravních sítích).
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3. Provozovatel přepravní soustavy provádí vyrovnávací akce: 

a) nákupem nebo prodejem krátkodobých standardizovaných 
produktů v rámci obchodní platformy a/nebo 

b) využitím vyrovnávacích služeb. 

4. Při provádění vyrovnávacích akcí provozovatel přepravní 
soustavy zohlední tyto zásady: 

a) vyrovnávací akce se provádějí nediskriminačně; 

b) vyrovnávací akce zohledňují závazek provozovatelů 
přepravní soustavy, podle nějž budou provozovat úspornou 
a účinnou přepravní síť. 

Článek 7 

Krátkodobé standardizované produkty 

1. S krátkodobými standardizovanými produkty se obcho
duje sedm dní v týdnu tak, aby byly doručeny během dne 
nebo den předem v souladu s použitelnými pravidly obchodní 
platformy, která definují provozovatel obchodní platformy 
a provozovatel přepravní soustavy. 

2. Počáteční obchodující účastník je obchodující účastník, 
který předloží nabídku k obchodování v rámci obchodní plat
formy, a přijímající obchodující účastník je obchodující účastník, 
který ji přijme. 

3. Je-li předmětem obchodu základní produkt: 

a) jeden obchodující účastník učiní obchodní oznámení 
o získání a druhý účastník učiní obchodní oznámení 
o odevzdání; 

b) obě obchodní oznámení uvádějí množství plynu, které je 
převáděno od obchodujícího účastníka, který učiní obchodní 
oznámení o odevzdání, k obchodujícímu účastníkovi, který 
učiní obchodní oznámení o získání; 

c) pokud je použito hodinové oznámené množství, uplatní se 
toto množství paušálně na všechny zbývající hodiny daného 
plynárenského dne od uvedeného počátečního okamžiku 
a pro všechny hodiny před tímto počátečním okamžikem 
se bude rovnat nule. 

4. Je-li předmětem obchodu místně omezený produkt: 

a) provozovatel přepravní soustavy určí příslušné místo vstupu 
a výstupu nebo skupiny těchto míst, které lze použít; 

b) musí být splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 3; 

c) počáteční obchodující účastník upraví množství plynu, které 
má být v daném místě vstupu dodáno do přepravní sítě 

nebo z ní má být v daném místě výstupu odebráno, o množ
ství rovnající se oznámenému množství a poskytne provozo
vateli přepravní soustavy důkaz o tom, že množství bylo 
patřičně upraveno. 

5. Je-li předmětem obchodu časově omezený produkt: 

a) musí být splněny podmínky stanovené v odst. 3 písm. a) 
a b); 

b) na hodiny v plynárenském dni od uvedeného počátečního 
okamžiku do uvedeného koncového okamžiku se uplatní 
hodinové oznámené množství a pro všechny hodiny před 
počátečním okamžikem a po koncovém okamžiku se množ
ství bude rovnat nule. 

6. Je-li předmětem obchodu časově i místně omezený 
produkt, musí být splněny podmínky stanovené v odst. 4 
písm. a) a c) a v odstavci 5. 

7. Při vymezování krátkodobých standardizovaných 
produktů provozovatelé přepravní soustavy ze sousedních 
vyrovnávacích zón spolupracují, aby určili příslušné produkty. 
O výsledku takové spolupráce informuje každý provozovatel 
přepravní soustavy bez zbytečného prodlení příslušné provozo
vatele obchodní platformy. 

Článek 8 

Vyrovnávací služby 

1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn pořídit si 
vyrovnávací služby pro situace, kdy krátkodobé standardizované 
produkty nezajistí nebo pravděpodobně nebudou schopny 
zajistit reakci nutnou k udržení přepravní sítě v provozních 
mezích, nebo pokud v obchodování s krátkodobými standardi
zovanými produkty chybí likvidita. 

2. Pro účely provádění vyrovnávacích akcí prostřednictvím 
vyrovnávacích služeb provozovatel přepravní soustavy při poři
zování těchto vyrovnávacích služeb zváží alespoň tyto body: 

a) jakým způsobem udrží vyrovnávací služby přepravní síť 
v provozních mezích; 

b) doba reakce vyrovnávacích služeb ve srovnání s dobami 
reakce dostupných krátkodobých standardizovaných 
produktů; 

c) odhadované náklady na pořízení a využití vyrovnávacích 
služeb ve srovnání s odhadovanými náklady na využití 
dostupných krátkodobých standardizovaných produktů; 

d) oblast, do které je třeba plyn dodat; 

e) požadavky provozovatele přepravní soustavy na kvalitu 
plynu; 

f) v jakém rozsahu může pořízení a využití vyrovnávacích 
služeb ovlivnit likviditu krátkodobého velkoobchodního 
trhu s plynem.
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3. Vyrovnávací služby se pořizují tržním způsobem prostřed
nictvím transparentního a nediskriminačního veřejného nabíd
kového řízení v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly, 
zejména se dodrží tyto body: 

a) než se provozovatel přepravní soustavy zaváže uzavřít 
smlouvu o vyrovnávací službě, zveřejní nerestriktivní výzvu 
k předkládání nabídek, v níž uvede účel, rozsah a související 
pokyny pro účastníky nabídkového řízení, aby jim umožnil 
zúčastnit se nabídkového řízení; 

b) výsledky se zveřejní, aniž je tím dotčena ochrana citlivých 
informací obchodní povahy, a jednotlivé výsledky se sdělí 
každému účastníku nabídkového řízení. 

4. Za zvláštních okolností může vnitrostátní regulační orgán 
schválit jiný transparentní a nediskriminační postup než nabíd
kové řízení. 

5. Pokud rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu 
neumožňuje, aby vyrovnávací služba byla poskytována déle, 
nepřesáhne doba trvání vyrovnávací služby jeden rok a její 
počátek nastane do dvanácti měsíců od okamžiku, kdy smluvní 
strany přijmou daný závazek. 

6. Provozovatel přepravní soustavy každoročně přezkoumá, 
jak jsou vyrovnávací služby využívány, aby posoudil, zda by 
dostupné krátkodobé standardizované produkty nesplnily 
provozní požadavky provozovatele přepravní soustavy lépe 
a zda by nebylo možné v následujícím roce využití vyrovnáva
cích služeb omezit. 

7. Provozovatel přepravní soustavy každý rok zveřejňuje 
informace o pořízených vyrovnávacích službách a souvisejících 
vzniklých nákladech. 

Článek 9 

Pořadí priorit 

1. Při rozhodování o tom, jakou vyrovnávací akci provede, 
dodržuje provozovatel přepravní soustavy zásady stanovené 
v čl. 6 odst. 4 a: 

a) upřednostňuje základní produkty před ostatními dostupnými 
krátkodobými standardizovanými produkty, kdykoli je to 
možné a vhodné; 

b) ostatní krátkodobé standardizované produkty využije za 
následujících okolností: 

1) místně omezené produkty, když je nutné změnit tok 
plynu v určitém místě vstupu nebo výstupu a/nebo 
začít od určitého období v rámci plynárenského dne, 
aby udržel přepravní síť v provozních mezích; 

2) časově omezené produkty, když je nutné změnit toky 
plynu v určitém období v rámci plynárenského dne, 
aby udržel přepravní síť v provozních mezích. Provozo
vatel přepravní soustavy využívá časově omezený 
produkt pouze tehdy, pokud je to úspornější a účinnější 
než nákup a prodej kombinace základních nebo místně 
omezených produktů; 

3) časově i místně omezené produkty, když je nutné změnit 
tok plynu v určitém místě vstupu nebo výstupu a v 
určitém období v rámci plynárenského dne, aby udržel 
přepravní síť v provozních mezích. Provozovatel 
přepravní soustavy využívá časově i místně omezený 
produkt pouze tehdy, pokud je to úspornější a účinnější 
než nákup a prodej kombinace místně omezených 
produktů; 

c) využívá vyrovnávací služby pouze tehdy, pokud krátkodobé 
standardizované produkty na základě posouzení dotčeného 
provozovatele přepravní soustavy nezajistí nebo pravděpo
dobně nebudou schopny zajistit reakci nutnou k tomu, 
aby se přepravní síť udržela v provozních mezích. 

V rámci příslušných mezí daných pořadím priorit pod písmeny 
a) až c) zohlední provozovatel přepravní soustavy nákladovou 
efektivnost. 

2. Kdykoli je to možné a vhodné, provozovatel přepravní 
soustavy při obchodování s krátkodobými standardizovanými 
produkty upřednostní využití vnitrodenních produktů před 
produkty, které jsou dostupné den předem. 

3. Provozovatel přepravní soustavy může požádat vnitros
tátní regulační orgán o schválení, aby mohl obchodovat 
v sousední vyrovnávací zóně a nechat plyn přepravovat z této 
vyrovnávací zóny nebo do ní, jako alternativu k obchodování se 
základními produkty a/nebo místně omezenými produkty ve 
vlastní vyrovnávací zóně (zónách). Při rozhodování o tom, 
zda udělí schválení, může vnitrostátní regulační orgán zvážit 
alternativní řešení, jak zlepšit fungování domácího trhu. 
Provozovatel přepravní soustavy a vnitrostátní regulační orgán 
každý rok znovu zváží použitelné podmínky. Využitím této 
vyrovnávací akce nesmí být v dotčeném místě propojení 
omezen přístup uživatelů sítě ke kapacitě ani možnost, aby ji 
využily. 

4. Provozovatel přepravní soustavy každoročně zveřejňuje 
informace o ceně, četnosti a počtu vyrovnávacích akcí provede
ných v souladu se všemi požadavky stanovenými v odstavci 1 
a vyrovnávacích akcí provedených v souladu s odstavcem 3.
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Článek 10 

Obchodní platforma 

1. Za účelem pořízení krátkodobých standardizovaných 
produktů provozovatel přepravní soustavy obchoduje na 
obchodní platformě, která splňuje všechna následující kritéria: 

a) poskytuje po celý plynárenský den dostatečnou podporu jak 
uživatelům sítě při obchodování, tak provozovatelům 
přepravních soustav při vhodných vyrovnávacích akcích 
prostřednictvím obchodu s relevantními krátkodobými stan
dardizovanými produkty; 

b) zajišťuje transparentní a nediskriminační přístup; 

c) poskytuje služby na základě rovného zacházení; 

d) zaručuje anonymní obchodování alespoň do okamžiku, kdy 
je uzavřena transakce; 

e) poskytuje podrobný přehled o stávajících nabídkách všem 
obchodujícím účastníkům; 

f) zaručuje, že všechny obchodní transakce jsou řádně ozná
meny provozovateli přepravní soustavy. 

2. Provozovatel přepravní soustavy se snaží zaručit, aby 
kritéria vymezená v odstavci 1 splňovala alespoň jedna 
obchodní platforma. Nebyl-li provozovatel přepravní soustavy 
schopen zajistit, aby tato kritéria splňovala alespoň jedna 
obchodní platforma, přijme nezbytná opatření, aby zřídil vyrov
návací platformu nebo společnou vyrovnávací platformu, jak 
stanoví článek 47. 

3. Po uzavření každé obchodní transakce provozovatel 
obchodní platformy zpřístupní obchodujícím účastníkům dosta
tečné údaje k potvrzení obchodu. 

4. Obchodující účastníci nesou odpovědnost za předkládání 
obchodních oznámení provozovateli přepravní soustavy, jak je 
to vymezeno v článku 5, pokud není odpovědnost v souladu 
s použitelnými pravidly obchodní platformy přidělena provozo
vateli obchodní platformy nebo třetí straně. 

5. Provozovatel obchodní platformy: 

a) po každé obchodní transakci zveřejňuje bez zbytečného 
prodlení vývoj marginální prodejní nebo kupní ceny nebo 

b) poskytne informace provozovateli přepravní soustavy, pokud 
se provozovatel přepravní soustavy rozhodne, že zveřejní 
vývoj marginální prodejní nebo kupní ceny. Provozovatel 
přepravní soustavy tyto informace zveřejní bez zbytečného 
prodlení. 

Pokud je v jedné vyrovnávací zóně více provozovatelů obchod
ních platforem, použije se písmeno b). 

6. Provozovatel obchodní platformy povolí uživatelům sítě 
obchodovat na své obchodní platformě, pouze jsou-li oprávněni 
předkládat obchodní oznámení. 

7. Provozovatel přepravní soustavy bez zbytečného prodlení 
informuje provozovatele obchodní platformy o tom, že uživatel 
sítě pozbyl právo činit obchodní oznámení v souladu s použi
telným smluvním ujednáním, v důsledku čehož se pozastaví 
právo uživatele sítě obchodovat na dané obchodní platformě, 
aniž jsou tím dotčena jiná nápravná opatření, která by mohl mít 
provozovatel obchodní platformy v takovém případě podle 
použitelných pravidel obchodní platformy k dispozici. 

Článek 11 

Pobídky 

1. S cílem podpořit likviditu krátkodobého velkoobchodního 
trhu s plynem může vnitrostátní regulační orgán poskytovat 
provozovateli přepravní soustavy pobídky, aby prováděl vyrov
návací akce účinně nebo maximalizoval provádění vyrovnáva
cích akcí obchodováním s krátkodobými standardizovanými 
produkty. 

2. Provozovatel přepravní soustavy může vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu předložit ke schválení pobídkový mecha
nismus, který musí být v souladu s obecnými zásadami stano
venými v tomto nařízení. 

3. Před předložením návrhu uvedeného v odstavci 2 může 
provozovatel přepravní soustavy z vlastní iniciativy nebo na 
žádost vnitrostátního regulačního orgánu konzultovat zúčast
něné subjekty. 

4. Pobídkový mechanismus: 

a) je založen na výsledcích provozovatele přepravního systému 
a využívá platby s vymezenou horní hranicí vyplácené 
provozovateli přepravní soustavy za lepší než stanovené 
výsledky a platby vyplácené provozovatelem za horší než 
stanovené výsledky, přičemž tyto výsledky se měří podle 
předem určených cílů, které mohou zahrnovat mimo jiné 
také cíle týkající se nákladů; 

b) zohledňuje prostředky, které má provozovatel přepravní 
soustavy k dispozici k ovlivnění výsledků; 

c) zaručuje, že jeho uplatnění přesně odráží rozdělení povin
ností mezi dotčenými stranami; 

d) je přizpůsoben stavu vývoje relevantního trhu s plynem, 
v němž má být proveden; 

e) je vnitrostátním regulačním orgánem v úzké spolupráci 
s provozovatelem přepravní soustavy pravidelně podrobován 
přezkumu, aby bylo možné vyhodnotit, kde a do jaké míry 
je v tomto mechanismu nutné provést změny.
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KAPITOLA IV 

NOMINACE 

Článek 12 

Obecná ustanovení 

1. Množství plynu, které má být uvedeno v nominaci či 
renominaci, se vyjádří buď v kWh/d u denních nominací či 
denních renominací, nebo v kWh/h u hodinových nominací 
či hodinových renominací. 

2. Provozovatel přepravní soustavy může od uživatelů sítě 
vyžadovat, aby kromě požadavků stanovených tímto nařízením 
poskytly další informace o nominacích a renominacích, mimo 
jiné včetně přesné, aktualizované a dostatečně podrobné před
povědi očekávaných dodávek a odběrů, a to podle specifických 
potřeb provozovatele přepravní soustavy. 

3. Články 13 až 16 o nominaci a renominaci pro produkty 
nekoordinované kapacity se vztahují obdobně na jednotlivé 
nominace a renominace pro produkty koordinované kapacity. 
Provozovatelé přepravní soustavy spolupracují, aby v místech 
propojení provedli pravidla nominace a renominace pro 
produkty koordinované kapacity. 

4. Ustanoveními čl. 15 odst. 3 a čl. 17 odst. 1 nejsou 
dotčena pravidla pro počáteční a koncový okamžik minimál
ního přerušení uvedená v článku 22 nařízení (EU) č. 984/2013. 

Článek 13 

Informace o nominacích a renominacích v místech 
propojení 

Nominace a renominace poskytované uživateli sítě provozova
telům přepravních soustav ve vztahu k místům propojení obsa
hují alespoň tyto informace: 

1) identifikaci místa propojení; 

2) směr toku plynu; 

3) identifikaci uživatele sítě nebo popřípadě jeho vyrovnávacího 
portfolia; 

4) identifikaci protistrany uživatele sítě nebo popřípadě jejího 
vyrovnávacího portfolia; 

5) počátek a konec doby toku plynu, pro kterou se nominace či 
renominace překládá; 

6) plynárenský den D; 

7) množství plynu, o jehož přepravu se žádá. 

Článek 14 

Postup nominace v místech propojení 

1. Uživatel sítě je oprávněn předložit provozovateli přepravní 
soustavy nominaci pro plynárenský den D nejpozději ve lhůtě 
pro nominaci v plynárenský den D–1. Lhůta pro nominaci je 
13:00 koordinovaného světového času (UTC) (zimní čas) nebo 
12:00 (letní čas) UTC v plynárenský den D–1. 

2. Provozovatel přepravní soustavy zohlední poslední nomi
naci, kterou obdrží od uživatele sítě před uplynutím lhůty pro 
nominaci. 

3. Provozovatel přepravní soustavy zašle příslušným uživa
telům sítě zprávu o potvrzeném množství, a to nejpozději ve 
lhůtě pro potvrzení v plynárenský den D–1. Lhůta pro 
potvrzení je 15:00 UTC (zimní čas) nebo 14:00 UTC (letní 
čas) v plynárenský den D–1. 

4. Provozovatelé přepravní soustavy na obou stranách místa 
propojení se mohou dohodnout, že nabídnou cyklus předběžné 
nominace, v němž: 

a) uživatelé sítě nejsou povinni předkládat oznámení; 

b) uživatelé sítě mohou předkládat provozovatelům přepravní 
soustavy nominace pro plynárenský den D nejpozději ve 
12:00 UTC (zimní čas) nebo v 11:00 UTC (letní čas) v plyná
renský den D–1; 

c) provozovatel přepravní soustavy zašle příslušným uživatelům 
sítě zprávu o zpracovaných množstvích, a to nejpozději do 
12:30 UTC (zimní čas) nebo do 11:30 UTC (letní čas) 
v plynárenský den D–1. 

5. Pokud uživatel sítě ve lhůtě pro nominace nezašle platnou 
nominaci, příslušní provozovatelé přepravní soustavy použijí 
pravidlo standardní nominace, na němž se dohodnou. Platné 
pravidlo standardní nominace v místě propojení se zpřístupní 
uživatelům sítě daných provozovatelů přepravní soustavy. 

Článek 15 

Postup renominace v místech propojení 

1. Uživatel sítě je oprávněn předkládat renominace ve lhůtě 
pro renominaci, která začíná bezprostředně po lhůtě pro 
potvrzení a končí nejdříve tři hodiny před koncem plynáren
ského dne D. Provozovatel přepravní soustavy zahájí cyklus 
renominace na začátku každé hodiny v období pro renominaci.
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2. Provozovatel přepravní soustavy zohlední v cyklu renomi
nace poslední renominaci, kterou obdrží od uživatele sítě před 
začátkem cyklu renominace. 

3. Provozovatel přepravní soustavy zašle příslušným uživa
telům sítě do dvou hodin po začátku každého cyklu renominace 
zprávu o potvrzených množstvích. Začátek účinné změny toku 
plynu nastane dvě hodiny po spuštění cyklu renominace, 
pokud: 

a) uživatel sítě nepožádá o pozdější začátek nebo 

b) provozovatel přepravní soustavy nepovolí dřívější začátek. 

4. Má se za to, že ke změně toku plynu dochází vždy na 
začátku každé hodiny. 

Článek 16 

Zvláštní ustanovení v místech propojení 

1. Pokud v místě propojení existují současně denní a hodi
nové nominace a renominace, mohou provozovatelé přepravní 
soustavy nebo vnitrostátní regulační orgány (podle toho, co je 
vhodné) konzultovat zúčastněné strany, aby bylo možné určit, 
zda by měly být harmonizované nominace a renominace před
kládány na obou stranách tohoto místa propojení. Při této 
konzultaci se vezmou v úvahu alespoň tyto body: 

a) finanční dopad na provozovatele přepravní soustavy a uživa
tele sítě; 

b) dopad na přeshraniční obchod; 

c) dopad na režim denního vyrovnávání v místě (místech) 
propojení. 

2. Po této konzultaci schválí případné navržené změny vnit
rostátní regulační orgány. Jakmile budou navržené změny 
schváleny, provozovatelé přepravní soustavy odpovídajícím 
způsobem pozmění stávající dohody o propojení a přepravní 
smlouvy či jiné právně závazné dohody a tyto změny zveřejní. 

Článek 17 

Zamítnutí nominace a renominace nebo změna 
požadovaného množství plynu v místech propojení 

1. Provozovatel přepravní soustavy může zamítnout: 

a) nominaci nebo renominaci nejpozději dvě hodiny po lhůtě 
pro nominaci nebo začátku cyklu renominace v těchto 
případech: 

i) nominace/renominace nesplňuje požadavky ohledně 
obsahu, 

ii) je předložena jiným subjektem než uživatelem sítě, 

iii) přijetí denních nominací či renominací by vedlo k zápor
nému implicitnímu nominačnímu průtoku, 

iv) je překročena kapacita, která byla uživateli sítě přidělena; 

b) renominaci nejpozději dvě hodiny po začátku cyklu renomi
nace v těchto dalších případech: 

i) renominace přesahuje kapacitu, která byla uživateli sítě 
přidělena pro zbývající hodiny, není-li tato renominace 
předložena s cílem požádat o přerušitelnou kapacitu, 
pokud ji provozovatel přepravní soustavy nabízí, 

ii) přijetí hodinové renominace by způsobilo očekávané 
změny toku plynu před koncem cyklu renominace. 

2. Provozovatel přepravní soustavy nezamítne nominaci ani 
renominaci uživatele sítě pouze kvůli tomu, že se plánované 
dodávky tohoto uživatele sítě nerovnají jeho plánovaným odbě
rům. 

3. V případě zamítnutí renominace provozovatel přepravní 
soustavy použije poslední potvrzené množství uživatele sítě, je-li 
k dispozici. 

4. Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky vztahující se na 
přerušitelnou kapacitu a kapacitu podléhající pravidlům pro 
řízení překročení kapacity, může provozovatel přepravní 
soustavy v zásadě změnit množství plynu požadované v nomi
naci nebo renominaci pouze za mimořádných okolností 
a nouzového stavu, kdy je zjevně ohrožena bezpečnost a stabi
lita systému. Provozovatelé přepravní soustavy o takové 
provedené akci informují vnitrostátní regulační orgán. 

Článek 18 

Postup nominace a renominace v místech, kde nedochází 
k propojení 

1. Vnitrostátní regulační orgán po konzultaci s provozova
telem přepravní soustavy určí, v kterých místech jiných než 
místech propojení jsou požadovány nominace a renominace, 
není-li to již určeno. 

2. Jsou-li v místech jiných než místech propojení požado
vány nominace a renominace, uplatní se tyto zásady: 

a) uživatelé sítě jsou oprávněni podávat renominace pro plyná
renský den; 

b) provozovatel přepravní soustavy předložené nominace či 
renominace potvrdí nebo zamítne, přičemž zohlední lhůty 
uvedené v článku 17.
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KAPITOLA V 

DENNÍ VYROVNÁVACÍ POPLATKY 

Článek 19 

Obecná ustanovení 

1. Uživatelé sítě jsou povinni uhradit denní vyrovnávací 
poplatky ve vztahu k jejich dennímu vyrovnávacímu množství 
za každý plynárenský den nebo mají nárok tyto poplatky 
obdržet (podle toho, co je na místě). 

2. Denní vyrovnávací poplatky se ve fakturách, které 
provozovatel přepravní soustavy zasílá uživatelům sítě, uvedou 
odděleně. 

3. Denní vyrovnávací poplatek odráží náklady a zohledňuje 
případné ceny související s vyrovnávacími akcemi provozovatele 
přepravní soustavy a malou cenovou úpravu uvedenou v čl. 22 
odst. 6. 

Článek 20 

Metodika výpočtu denního vyrovnávacího poplatku 

1. Provozovatel přepravní soustavy předloží metodiku 
výpočtu denního vyrovnávacího poplatku, která bude použita 
v jeho vyrovnávací zóně, ke schválení vnitrostátnímu regulač
nímu orgánu. 

2. Po schválení se metodika výpočtu denního vyrovnávacího 
poplatku zveřejní na příslušných internetových stránkách. Každá 
aktualizace této metodiky se včas zveřejní. 

3. Metodika výpočtu denního vyrovnávacího poplatku defi
nuje: 

a) výpočet denního vyrovnávacího množství uvedeného 
v článku 21; 

b) odvození použitelné ceny uvedené v článku 22 a 

c) všechny ostatní nezbytné parametry. 

Článek 21 

Výpočet denního vyrovnávacího množství 

1. Provozovatel přepravní soustavy vypočte pro vyrovnávací 
portfolio každého uživatele sítě pro každý plynárenský den 
denní vyrovnávací množství, přičemž použije tento vzorec: 

denní vyrovnávací množství = dodávky – odběry 

2. Výpočet denního vyrovnávacího množství se odpovída
jícím způsobem upraví, je-li: 

a) nabízena služba flexibility prostřednictvím akumulace a/nebo 

b) zavedeno ujednání, na jehož základě uživatelé sítě poskytují 
plyn, včetně plynu jako věcného plnění, k pokrytí: 

i) plynu, který není zaúčtován jako odebraný ze systému, 
jako jsou například ztráty, chyby měření a/nebo 

ii) plyn používaný provozovatelem přepravní soustavy 
k provozu soustavy, například topný plyn. 

3. Je-li součet dodávek provedených uživatelem sítě v plyná
renském dni rovný součtu jeho odběrů v tomto plynárenském 
dni, je pozice uživatele sítě pro tento plynárenský den považo
vána za vyrovnanou. 

4. Pokud se součet dodávek provedených uživatelem sítě 
v plynárenském dni nerovná součtu jeho odběrů v tomto plyná
renském dni, je pozice uživatele sítě pro tento plynárenský den 
považována za nevyrovnanou a uplatní se denní vyrovnávací 
poplatky v souladu s článkem 23. 

5. Provozovatel přepravní soustavy poskytne uživateli sítě 
jeho počáteční a konečné denní vyrovnávací množství v souladu 
s článkem 37. 

6. Denní vyrovnávací poplatek je založen na konečném 
denním vyrovnávacím množství. 

Článek 22 

Použitelná cena 

1. Pro účely výpočtu denního vyrovnávacího poplatku stano
veného v článku 23 se použitelná cena určí takto: 

a) marginální prodejní cena, pokud je denní vyrovnávací množ
ství kladné (tj. dodávky uživatele sítě v daném plynárenském 
dni přesahují jeho odběry v daný plynárenský den), nebo 

b) marginální kupní cena, pokud je denní vyrovnávací množství 
záporné (tj. odběry uživatele sítě v daném plynárenském dni 
přesahují jeho dodávky v daný plynárenský den). 

2. Marginální prodejní cena a marginální kupní cena se pro 
každý plynárenský den vypočtou podle těchto bodů: 

a) marginální prodejní cena je nižší z těchto dvou cen: 

i) nejnižší cena při prodejích základních produktů pro daný 
plynárenský den, jichž se provozovatel přepravní soustavy 
účastní, nebo 

ii) vážená průměrná cena plynu pro daný plynárenský den 
snížená o malou cenovou úpravu;
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b) marginální kupní cena je vyšší z těchto dvou cen: 

i) nejvyšší cena při nákupech základních produktů pro daný 
plynárenský den, jichž se provozovatel přepravní soustavy 
účastní, nebo 

ii) vážená průměrná cena plynu pro daný plynárenský den 
zvýšená o malou cenovou úpravu. 

3. Pro účely stanovení marginální prodejní ceny, marginální 
kupní ceny a vážené průměrné ceny se související obchodní 
transakce provádějí v rámci obchodních platforem, které jsou 
předem identifikovány provozovatelem přepravní soustavy 
a schváleny vnitrostátním regulačním orgánem. Vážená 
průměrná cena je vážená průměrná cena energie při obchodo
vání se základními produkty na virtuálním obchodním bodě 
během jednoho plynárenského dne. 

4. V případě, že ustanovení odst. 2 písm. a) a b) neumožňují 
odvodit marginální prodejní cenu a/nebo marginální kupní 
cenu, definuje se standardní pravidlo. 

5. Pokud to schválí vnitrostátní regulační orgán, lze pro 
účely stanovení marginální prodejní ceny, marginální kupní 
ceny a vážené průměrné ceny zohlednit cenu místně omeze
ných produktů, pokud to provozovatel přepravní soustavy 
navrhne, přičemž se náležitě zváží rozsah, v němž provozovatel 
přepravní soustavy místně omezené produkty využívá. 

6. Malá cenová úprava: 

a) slouží jako pobídka pro uživatele sítě, aby vyrovnali své 
dodávky a odběry; 

b) je koncipována a uplatňována nediskriminačně, aby: 

i) neodrazovala od vstupu na trh, 

ii) nebránila rozvoji konkurenčních trhů; 

c) nepoškozuje přeshraniční obchod; 

d) nevede k tomu, že je uživatel sítě nadměrně vystaven 
finanční zátěži spojené s denními vyrovnávacími poplatky. 

7. Hodnota malé cenové úpravy se při stanovení marginální 
kupní ceny a marginální prodejní ceny může lišit. Hodnota 
malé cenové úpravy nepřesáhne deset procent vážené průměrné 
ceny, pokud dotčený provozovatel přepravní soustavy nezdů
vodní vnitrostátnímu regulačnímu orgánu jinou hodnotu a tato 
hodnota mu není schválena v souladu s článkem 20. 

Článek 23 

Denní vyrovnávací poplatek 

1. Provozovatel přepravní soustavy vypočte denní vyrovná
vací poplatky pro každého uživatele sítě vynásobením denního 

vyrovnávacího množství uživatele sítě použitelnou cenou stano
venou v souladu s článkem 22. 

2. Denní vyrovnávací poplatky se použijí takto: 

a) pokud je denní vyrovnávací množství uživatele sítě za daný 
plynárenský den kladné, má se za to, že tento uživatel sítě 
prodal provozovateli přepravní soustavy množství plynu 
rovnající se dennímu vyrovnávacímu množství, a tudíž má 
nárok obdržet od provozovatele přepravní soustavy kredit za 
denní vyrovnávací poplatky, a 

b) pokud je denní vyrovnávací množství uživatele sítě za daný 
plynárenský den záporné, má se za to, že tento uživatel sítě 
koupil od provozovatele přepravní soustavy množství plynu 
rovnající se dennímu vyrovnávacímu množství, a tudíž je 
povinen zaplatit provozovateli přepravní soustavy denní 
vyrovnávací poplatky. 

KAPITOLA VI 

VNITRODENNÍ ZÁVAZKY 

Článek 24 

Obecná ustanovení 

1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn uplatnit 
vnitrodenní závazky pouze proto, aby uživatelům sítě poskytl 
pobídku k řízení jejich vnitrodenních pozic tak, aby byla 
zaručena systémová integrita jeho přepravní sítě a aby se mini
malizovala potřeba provádět vyrovnávací akce. 

2. Pokud se od provozovatele přepravní soustavy požaduje, 
aby uživatelům sítě poskytl informace, a umožnil jim tak řídit 
jejich expozice související s vnitrodenními pozicemi, poskytuje 
jim je pravidelně. Je-li to vhodné, poskytují se tyto informace na 
žádost, kterou každý uživatel sítě podá jednou. 

Článek 25 

Typy vnitrodenních závazků 

Existují tři typy vnitrodenních závazků, každý z nich slouží jako 
pobídka pro uživatele sítě, aby dosáhl specifického cíle stano
veného v tomto článku: 

1. Celosystémový vnitrodenní závazek 

je koncipován jako pobídka pro uživatele sítě, aby udržovali 
přepravní síť v provozních mezích, a stanoví: 

a) provozní meze přepravní sítě, v nichž musí síť zůstat; 

b) akce, které mohou uživatelé sítě provádět, aby přepravní 
síť udrželi v provozních mezích;
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c) následné vyrovnávací akce prováděné provozovatelem 
přepravní soustavy v případech, kdy se hodnoty blíží 
k provozním mezím přepravní sítě nebo tyto meze 
překročily; 

d) rozdělení nákladů a/nebo příjmů mezi uživatele sítě 
a/nebo důsledky vyrovnávacích akcí prováděných 
provozovatelem přepravní soustavy pro vnitrodenní 
pozici těchto uživatelů sítě; 

e) související poplatek, který je založen na individuální 
vnitrodenní pozici uživatele sítě. 

2. Vnitrodenní závazek ohledně vyrovnávacího portfolia 

je koncipován jako pobídka pro uživatele sítě, aby udržovali 
svoji individuální pozici v průběhu plynárenského dne 
v předem definovaném rozmezí, a stanoví: 

a) u každého vyrovnávacího portfolia rozmezí, v němž musí 
toto vyrovnávací portfolio zůstat; 

b) způsob, jímž je výše uvedené rozmezí určováno; 

c) důsledky případů, kdy uživatelé sítě nezůstanou v defino
vaném rozmezí, a ve vhodných případech podrobnosti 
o tom, jak je odvozen odpovídající poplatek; 

d) související poplatek, který je založen na individuální 
vnitrodenní pozici uživatele sítě. 

3. Vnitrodenní závazek týkající se místa vstupu-výstupu 

je koncipován jako pobídka pro uživatele sítě, aby omezili 
tok plynu nebo kolísání toku plynu za určitých podmínek 
v konkrétních místech vstupu-výstupu, a stanoví: 

a) omezení toku plynu a/nebo kolísání toku plynu; 

b) místo vstupu a/nebo výstupu nebo skupiny míst vstupu 
a/nebo výstupu, na které se takováto omezení vztahují; 

c) podmínky, za nichž se takováto omezení uplatní; 

d) důsledky nedodržení těchto omezení. 

Tento závazek doplňuje všechny ostatní dohody s konečnými 
zákazníky, které mimo jiné obsahují lokalizovaná specifická 
omezení a závazky týkající se fyzického toku plynu. 

Článek 26 

Požadavky na vnitrodenní závazky 

1. Provozovatel přepravní soustavy může vnitrostátnímu 
regulačnímu orgánu navrhnout vnitrodenní závazek nebo jeho 

změnu. Může kombinovat prvky různých typů uvedených 
v článku 25 za podmínky, že návrh splňuje kritéria stanovená 
v odstavci 2. Právem provozovatele přepravní soustavy závazek 
navrhnout není dotčeno právo vnitrostátního regulačního 
orgánu rozhodnout z vlastního podnětu. 

2. Každý vnitrodenní závazek splňuje tato kritéria: 

a) vnitrodenní závazek a související vnitrodenní poplatek, 
pokud existuje, zbytečně nebrání přeshraničnímu obchodu 
a nebrání novým uživatelům sítě ve vstupu na příslušný trh; 

b) vnitrodenní závazek se uplatní pouze v případě, kdy jsou 
uživatelům sítě poskytnuty odpovídající informace předtím, 
než je v souvislosti s jejich dodávkami a/nebo odběry 
uplatněn potenciální vnitrodenní poplatek, a pokud mají 
přiměřené prostředky k tomu, aby mohli řídit svoji expozici; 

c) hlavní náklady, které uživatelům sítě vzniknou v souvislosti 
s vyrovnávacími závazky, se týkají jejich pozice na konci 
plynárenského dne; 

d) vnitrodenní poplatky co nejvíce odrážejí náklady, které 
vzniknou provozovateli přepravní soustavy při provádění 
souvisejících vyrovnávacích akcí; 

e) vnitrodenní závazek nevede k tomu, že se uživatelé sítě 
během plynárenského dne na základě finančního vypořádání 
dostanou na nulovou pozici; 

f) přínosy plynoucí ze zavedení vnitrodenního závazku 
z hlediska úsporného a účinného provozu přepravní sítě 
převažují nad potenciálními negativními dopady tohoto 
závazku včetně dopadů na likviditu obchodů na virtuálním 
obchodním bodě. 

3. Provozovatel přepravní soustavy může pro různé kate
gorie míst vstupu nebo výstupu navrhnout různé vnitrodenní 
závazky, aby různým kategoriím uživatelů sítě poskytl lepší 
pobídky, a zabránil tak křížovým subvencím. Právem provozo
vatele přepravní soustavy závazek navrhnout není dotčeno 
právo vnitrostátního regulačního orgánu rozhodnout z vlastního 
podnětu. 

4. Provozovatel přepravní soustavy konzultuje zúčastněné 
strany včetně vnitrostátních regulačních orgánů, dotčených 
provozovatelů distribuční soustavy a provozovatelů přepravní 
soustavy v sousedních vyrovnávacích zónách v otázce vnitro
denního závazku, který hodlá zavést, včetně metodiky a předpo
kladů použitých k dosažení závěru, že závazek splňuje kritéria 
stanovená v odstavci 2.
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5. Na základě konzultací vypracuje provozovatel přepravní 
soustavy doporučení, které obsahuje dokončený návrh 
a analýzu: 

a) nezbytnosti vnitrodenního závazku, přičemž se zohlední 
vlastnosti přepravní sítě a flexibilita, kterou má provozovatel 
přepravní soustavy k dispozici prostřednictvím nákupu či 
prodeje krátkodobých standardizovaných produktů nebo 
využití vyrovnávacích služeb v souladu s kapitolou III; 

b) dostupných informací, které uživatelům sítě umožňují 
včasným způsobem řídit své vnitrodenní pozice; 

c) očekávaného finančního dopadu na uživatele sítě; 

d) vlivu na vstup nových uživatelů sítě na relevantní trh včetně 
jakéhokoli zbytečného nepříznivého dopadu na tento vstup; 

e) vlivu na přeshraniční obchod včetně potenciálního dopadu 
na vyrovnávání v sousedních vyrovnávacích zónách; 

f) dopadu na krátkodobý velkoobchodní trh s plynem a na 
jeho likviditu; 

g) nediskriminační povahy vnitrodenního závazku. 

6. Provozovatel přepravní soustavy předloží doporučení vnit
rostátnímu regulačnímu orgánu, aby tento orgán mohl návrh 
postupem podle článku 27 schválit. Provozovatel přepravní 
soustavy tento dokument s doporučením současně zveřejní, 
přičemž dodrží veškeré závazky ohledně důvěrnosti, jimiž je 
vázán, a zašle jej pro informaci síti ENTSOG. 

Článek 27 

Rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů 

1. Do šesti měsíců po obdržení úplného dokumentu 
s doporučením vnitrostátní regulační orgán přijme a zveřejní 
odůvodněné rozhodnutí. Při rozhodování o tom, zda navržený 
vnitrodenní závazek schválí, vnitrostátní regulační orgán 
posoudí, zda tento vnitrodenní závazek splňuje kritéria stano
vená v čl. 26 odst. 2. 

2. Než vnitrostátní regulační orgán odůvodněné rozhodnutí 
přijme, vede konzultace s vnitrostátními regulačními orgány 
v sousedních členských státech a zohlední jejich stanoviska. 
Vnitrostátní regulační orgány v sousedních členských státech 
si mohou v souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 713/2009 
k rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 vyžádat stanovisko od 
agentury. 

Článek 28 

Stávající vnitrodenní závazky 

Pokud má provozovatel přepravní soustavy ke dni vstupu 
tohoto nařízení v platnost vnitrodenní závazek (závazky), 

tento provozovatel přepravní soustavy do šesti měsíců od 
tohoto data provede postup stanovený v čl. 26 odst. 5 až 7 
a předloží vnitrodenní závazek (závazky) vnitrostátnímu regu
lačnímu orgánu ke schválení v souladu s článkem 27, aby jej 
(je) mohl nadále využívat. 

KAPITOLA VII 

UJEDNÁNÍ OHLEDNĚ NEUTRALITY 

Článek 29 

Zásady neutrality 

1. Provozovateli přepravní soustavy nevzniknou platbou 
a přijetím denních vyrovnávacích poplatků, vnitrodenních 
poplatků, poplatků za vyrovnávací akce a jiných poplatků týka
jících se jeho vyrovnávacích činností, kterými se rozumí 
všechny činnosti prováděné provozovatelem přepravní soustavy 
za účelem splnění povinností stanovených v tomto nařízení, 
žádné zisky ani ztráty. 

2. Provozovatel přepravní soustavy přenese na uživatele sítě: 

a) jakékoli náklady a příjmy spojené s denními vyrovnávacími 
poplatky a vnitrodenními poplatky; 

b) jakékoli náklady a příjmy plynoucí z vyrovnávacích akcí 
provedených v souladu s článkem 9, pokud vnitrostátní 
regulační orgán nemá na základě použitelných vnitrostátních 
předpisů za to, že tyto náklady a příjmy vznikly neefek
tivním způsobem. Tato úvaha je založena na posouzení, 
které: 

i) prokazuje, do jaké míry mohl provozovatel přepravní 
soustavy rozumně zmírnit náklady, které mu vznikly 
při provádění vyrovnávací akce, a 

ii) se provádí s ohledem na informace, čas a nástroje, které 
měl provozovatel přepravní soustavy k dispozici 
v okamžiku, kdy se rozhodl provést vyrovnávací akci; 

c) jakékoli další náklady a příjmy související s vyrovnávacími 
činnostmi provedenými provozovatelem přepravní soustavy, 
pokud vnitrostátní regulační orgán nepovažuje na základě 
použitelných vnitrostátních předpisů tyto náklady a příjmy 
za vzniklé neefektivně. 

3. Pokud je poskytnuta pobídka k účinnému provádění 
vyrovnávacích akcí, souhrnná finanční ztráta se omezí na 
neefektivně vzniklé náklady a příjmy provozovatele přepravní 
soustavy.
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4. Provozovatelé přepravní soustavy zveřejňují příslušné 
údaje o souhrnných poplatcích uvedených v odstavci 1 
a souhrnné poplatky za neutralitu vyrovnávání alespoň stejně 
často, jako jsou tyto poplatky fakturovány uživatelům sítě, ale 
ne méně než jednou za měsíc. 

5. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 se na provozovatele 
přepravní soustavy může při vyrovnávání vztahovat pobídkový 
mechanismus uvedený v článku 11. 

Článek 30 

Peněžní toky týkající se neutrality vyrovnávání 

1. Poplatek za neutralitu vyrovnávání je hrazen dotčeným 
uživatelem sítě nebo dotčenému uživateli sítě. 

2. Vnitrostátní regulační orgán stanoví nebo schválí a zveřejní 
metodiku výpočtu poplatků za neutralitu vyrovnávání a jejich 
rozdělení mezi uživatele sítě a pravidla řízení úvěrového rizika. 

3. Poplatek za neutralitu vyrovnávání je úměrný rozsahu, 
v němž uživatel sítě využívá relevantní místa vstupu nebo 
výstupu nebo přepravní síť. 

4. Poplatek za neutralitu vyrovnávání se ve faktuře pro 
uživatele sítě uvede odděleně a k faktuře se připojí dostatečné 
podpůrné informace definované v metodice uvedené v odstavci 
2. 

5. Použije-li se informační model podle varianty 2 a poplatek 
za neutralitu vyrovnávání se tedy může zakládat na předpovědi 
nákladů a příjmů, provozovatel přepravní soustavy v metodice 
výpočtu poplatků za neutralitu vyrovnávání stanoví pravidla pro 
oddělený poplatek za neutralitu vyrovnávání ve vztahu 
k odběrům neměřeným denně. 

6. Je-li to vhodné, může metodika provozovatele přepravní 
soustavy pro výpočet poplatků za neutralitu vyrovnávání 
stanovit pravidla pro rozdělení složek poplatku za neutralitu 
vyrovnávání a následné rozdělení odpovídajících částek mezi 
uživatele sítě, aby se snížily křížové subvence. 

Článek 31 

Opatření pro řízení úvěrového rizika 

1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn přijmout 
nezbytná opatření a uložit uživatelům sítě patřičné smluvní 
požadavky, včetně záruk finanční bezpečnosti, aby zmírnil 
dopady v případě, kdy uživatel sítě neuhradí poplatky uvedené 
v článcích 29 a 30. 

2. Smluvní požadavky vycházejí ze zásady transparentnosti 
a rovného zacházení, jsou úměrné účelu a definované v meto
dice uvedené v čl. 30 odst. 2. 

3. V případě, že uživatel sítě poplatky nezaplatí, provozo
vatel přepravní soustavy nenese odpovědnost za vzniklou 
ztrátu, pokud byla řádně provedena opatření a požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 2, a takováto ztráta se získá zpět 
v souladu s metodikou uvedenou v čl. 30 odst. 2. 

KAPITOLA VIII 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

Článek 32 

Informační závazky provozovatelů přepravní soustavy 
vůči uživatelům sítě 

Informace, které provozovatelé přepravní soustavy poskytují 
uživatelům sítě, odkazují na: 

1) celkový stav přepravní sítě v souladu s bodem 3.4 odst. 5 
přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009; 

2) vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy uvedené 
v kapitole III; 

3) dodávky a odběry uživatele sítě pro plynárenský den 
uvedené v článcích 33 až 42. 

Článek 33 

Obecná ustanovení 

1. Neposkytuje-li již provozovatel přepravní soustavy infor
mace podle bodu 3.1.2. přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, 
poskytuje provozovatel přepravní soustavy veškeré informace 
uvedené v článku 32 následujícím způsobem: 

a) na internetových stránkách provozovatele přepravní soustavy 
nebo v jiném systému, který poskytuje informace v elektro
nickém formátu; 

b) bezplatně k dispozici uživatelům sítě; 

c) snadno použitelné; 

d) jasné, kvantifikovatelné a snadno dostupné; 

e) poskytované nediskriminačně; 

f) uvedené v konzistentních jednotkách, a to buď v kWh nebo 
kWh/d a kWh/h; 

g) v úředním jazyce (jazycích) členského státu a v angličtině. 

2. Pokud nelze z měřicího přístroje získat změřené množství, 
lze použít zástupnou hodnotu. Tato zástupná hodnota se 
použije jako alternativní reference bez jakékoli další záruky ze 
strany provozovatele přepravní soustavy.
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3. Poskytnutí přístupu k informacím není vykládáno tak, že 
je tím poskytnuta jiná specifická záruka než záruka ohledně 
dostupnosti těchto informací v definovaném formátu a s 
využitím definovaného nástroje, například internetové stránky 
či adresy, a záruka ohledně souvisejícího přístupu uživatelů 
sítě k těmto informacím za běžných podmínek užívání. 
Provozovatelé přepravní soustavy nejsou za žádných okolností 
povinni poskytovat další záruku, zejména pokud jde o infor
mační systém uživatelů sítě. 

4. Vnitrostátní regulační orgán rozhodne o jednom infor
mačním modelu pro každou zónu vyrovnávání. Pro poskyto
vání informací o dodávkách a výstupech měřených v průběhu 
dne se uplatní stejná pravidla na všechny modely. 

5. Ve vyrovnávacích zónách, u nichž se po vstupu tohoto 
nařízení v platnost žádá o použití informačního modelu podle 
varianty 2, provede provozovatel přepravní soustavy nebo vnit
rostátní regulační orgán, podle toho, co je na místě, předběžnou 
tržní konzultaci. 

Článek 34 

Dodávky a odběry měřené v průběhu dne 

1. U dodávek do vyrovnávací zóny a odběrů z vyrovnávací 
zóny měřených v průběhu dne, u nichž se množství přidělené 
uživateli sítě rovná jeho potvrzenému množství, není provozo
vatel přepravní soustavy povinen poskytnout jiné informace než 
potvrzené množství. 

2. U dodávek do vyrovnávací zóny a odběrů z vyrovnávací 
zóny měřených v průběhu dne, u nichž se množství přidělené 
uživateli sítě nerovná jeho potvrzenému množství, poskytne 
provozovatel přepravní soustavy v plynárenský den D uživa
telům sítě přinejmenším dvě aktualizace jejich měřených toků 
alespoň pro souhrnné dodávky a odběry měřené v průběhu dne, 
přičemž si zvolí jednu z následujících dvou možností: 

a) každá aktualizace se vztahuje na toky plynu od počátku 
tohoto plynárenského dne D nebo 

b) každá aktualizace se vztahuje na přírůstkové plynárenské 
toky po toku, který byl vykázán v předchozí aktualizaci. 

3. První aktualizace pokrývají alespoň čtyři hodiny toku 
plynu v plynárenském dni D. Tyto aktualizace budou posky
tnuty bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř hodin po 
toku plynu a nejpozději do 17:00 UTC (zimní čas) nebo do 
16:00 UTC (letní čas). 

4. Doba poskytnutí druhé aktualizace se definuje po schvá
lení vnitrostátním regulačním orgánem a provozovatel 
přepravní soustavy ji zveřejní. 

5. Provozovatel přepravní soustavy může uživatele sítě požá
dat, aby uvedli, ke kterým informacím uvedeným v odstavci 2 
mají přístup. Na základě obdržených odpovědí tento provozo
vatel přepravní soustavy poskytne uživateli sítě v souladu 
s odstavci 2 až 4 tu část informací, ke které nemá přístup. 

6. Pokud není provozovatel přepravní soustavy odpovědný 
za přidělení množství plynu uživatelům sítě v rámci procesu 
přidělování, poskytne odchylně od odstavce 2 v daný plyná
renský den D nejméně dvakrát za plynárenský den D alespoň 
informace o souhrnných dodávkách a odběrech. 

Článek 35 

Odběry měřené denně 

1. Je-li uplatněn informační model podle varianty 1, 
provozovatel přepravní soustavy v plynárenský den D poskytne 
uživateli sítě přinejmenším dvě aktualizace jejich přídělů měře
ných toků alespoň pro souhrnné odběry měřené denně, přičemž 
si zvolí jednu z následujících dvou možností: 

a) každá aktualizace se vztahuje na toky plynu od počátku 
tohoto plynárenského dne D nebo 

b) každá aktualizace se vztahuje na přírůstkové plynárenské 
toky po toku, který byl vykázán v předchozí aktualizaci. 

2. Každá aktualizace je poskytnuta do dvou hodin po konci 
závěrečné hodiny toků plynu. 

Článek 36 

Odběry neměřené denně 

1. Použije-li se informační model podle základního scénáře: 

a) v plynárenský den D–1 poskytne provozovatel přepravní 
soustavy uživatelům sítě předpověď jejich odběrů neměře
ných denně pro plynárenský den D, a to nejpozději do 
12:00 UTC (zimní čas) nebo 11:00 UTC (letní čas); 

b) v plynárenský den D poskytne provozovatel přepravní 
soustavy uživatelům sítě alespoň dvě aktualizace předpovědi 
jejich odběrů neměřených denně. 

2. První aktualizace se poskytne nejpozději do 13:00 UTC 
(zimní čas) nebo 12:00 UTC (letní čas). 

3. Doba poskytnutí druhé aktualizace se definuje po schvá
lení vnitrostátním regulačním orgánem a provozovatel 
přepravní soustavy ji zveřejní. Tato aktualizace vezme v úvahu: 

a) přístup ke krátkodobým standardizovaným produktům na 
obchodní platformě; 

b) přesnost předpovědi odběrů prováděných uživatelem sítě 
neměřených denně ve srovnání s dobou jejího poskytnutí;
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c) dobu, kdy končí období renominace stanovené v čl. 15 
odst. 1; 

d) dobu první aktualizace předpovědi odběrů prováděných 
uživatelem sítě neměřených denně. 

4. Použije-li se informační model podle varianty 1, provozo
vatel přepravní soustavy v plynárenský den D poskytne uživa
telům sítě alespoň dvě aktualizace jejich přídělů měřených toků 
alespoň pro souhrnné odběry neměřené denně, jak to uvádí 
článek 35. 

5. Použije-li se informační model podle varianty 2, provozo
vatel přepravní soustavy v plynárenský den D–1 poskytne 
uživatelům sítě předpověď jejich odběrů neměřených denně 
pro plynárenský den D uvedenou v odst. 1 písm. a). 

Článek 37 

Dodávky a odběry po plynárenském dni 

1. Nejpozději do konce plynárenského dne D + 1 poskytne 
provozovatel přepravní soustavy každému uživateli sítě počá
teční příděl pro jeho dodávky a odběry na plynárenský den 
D a počáteční denní vyrovnávací množství. 

a) Pro informační modely podle základního scénáře a varianty 
1 se přidělí všechen plyn dodaný do distribuční soustavy; 

b) pro informační model podle varianty 2 se odběry neměřené 
denně rovnají předpovědi odběrů prováděných uživatelem 
sítě neměřených denně poskytnuté den předem; 

c) pro informační model podle varianty 1 se počáteční příděl 
a počáteční denní vyrovnávací množství považuje za 
konečný příděl a konečné denní vyrovnávací množství. 

2. Pokud se uplatní prozatímní opatření uvedené v článcích 
47 až 51, lze v případě, že není technicky a provozně možné 
splnit odstavec 1, poskytnout počáteční příděl a počáteční denní 
vyrovnávací množství do tří plynárenských dnů po plynáren
ském dni D. 

3. Ve lhůtě definované v použitelných vnitrostátních předpi
sech poskytne provozovatel přepravní soustavy každému uživa
teli sítě konečný příděl pro jeho dodávky a odběry a konečné 
denní vyrovnávací množství. 

Článek 38 

Analýza přínosů a nákladů 

1. Do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
provozovatel přepravní soustavy posoudí náklady a přínosy 
spojené se: 

a) zvýšením četnosti poskytování informací uživatelům sítě; 

b) zkrácením souvisejících lhůt pro poskytování informací; 

c) zlepšením přesnosti poskytovaných informací. 

Tato analýza nákladů a přínosů uvádí rozdělení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivé kategorie dotčených stran. 

2. Provozovatel přepravní soustavy konzultuje toto posou
zení se zúčastněnými stranami ve spolupráci s provozovateli 
distribuční soustavy, pokud se posouzení těchto provozovatelů 
týká. 

3. Na základě výsledků konzultace vnitrostátní regulační 
orgán rozhodne o relevantních změnách v poskytování infor
mací. 

Článek 39 

Informační závazky provozovatelů distribuční soustavy 
a stran provádějících předpověď vůči provozovateli 

přepravní soustavy 

1. Každý provozovatel distribuční soustavy související 
s vyrovnávací zónou a každá strana provádějící předpověď 
poskytnou provozovateli přepravní soustavy v příslušné vyrov
návací zóně informace nezbytné pro poskytování informací 
uživatelům sítě podle tohoto nařízení. Tyto informace zahrnují 
dodávky do distribuční soustavy a odběry z ní bez ohledu na to, 
zda je daná soustava součástí uvedené vyrovnávací zóny, či 
nikoli. 

2. Informace, jejich formát a postup jejich poskytování defi
nují společně provozovatel přepravní soustavy, provozovatel 
distribuční soustavy a strana provádějící předpověď, podle 
toho, co je vhodné, aby zaručili, že provozovatel přepravní 
soustavy poskytuje uživatelům sítě informace náležitě a v 
souladu s touto kapitolou, a zejména s kritérii stanovenými 
v čl. 33 odst. 1. 

3. Tyto informace jsou provozovateli přepravní soustavy 
poskytovány ve stejném formátu, jaký vymezují použitelné vnit
rostátní předpisy, a musí být v souladu s formátem, který 
provozovatel přepravní soustavy používá k poskytování infor
mací uživatelům sítě. 

4. Vnitrostátním regulační orgán může požádat provozova
tele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy 
a stranu provádějící předpověď, aby navrhli pobídkový mecha
nismus pro poskytování přesné předpovědi odběrů prováděných 
uživatelem sítě neměřených denně, který bude splňovat kritéria 
stanovená pro provozovatele přepravní soustavy v čl. 11 
odst. 4.
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5. Po předchozí konzultaci s dotčenými provozovateli 
přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy vnitros
tátní regulační orgán jmenuje stranu provádějící předpověď ve 
vyrovnávací zóně. Strana provádějící předpověď odpovídá za 
vytváření předpovědí denně neměřených odběrů uživatele sítě 
a případně následného přidělení přepravujícímu subjektu. Může 
se jednat o provozovatele přepravní soustavy, provozovatele 
distribuční soustavy nebo o třetí stranu. 

Článek 40 

Informační závazky provozovatele distribuční soustavy 
vůči provozovateli přepravní soustavy 

Provozovatel distribuční soustavy poskytuje provozovateli 
přepravní soustavy informace o dodávkách do distribuční 
soustavy a odběrech z ní měřených v průběhu dne a měřených 
denně v souladu s požadavky na informace stanovenými v čl. 
34 odst. 2 až 6 a článcích 35 a 37. Tyto informace se poskytují 
provozovateli přepravní soustavy tak, aby měl tento provozo
vatel dostatek času na to, aby je poskytl uživatelům sítě. 

Článek 41 

Informační závazky provozovatele distribuční soustavy 
vůči straně provádějící předpověď 

1. Provozovatelé distribuční soustavy jsou odpovědní za to, 
aby byly straně provádějící předpověď poskytovány dostatečné 
a aktualizované informace pro účely uplatnění metodiky pro 
předpověď odběrů prováděných uživatelem sítě neměřených 
denně stanovené v čl. 42 odst. 2. Tyto informace se poskytují 
včas v souladu se lhůtami definovanými stranou provádějící 
předpověď podle jejích potřeb. 

2. Odstavec 1 se obdobně vztahuje na variantu 1. 

Článek 42 

Informační závazky strany provádějící předpověď vůči 
provozovateli přepravní soustavy 

1. Strana provádějící předpověď poskytuje provozovateli 
přepravní soustavy předpovědi denně neměřených odběrů 
uživatele sítě a následných přídělů v souladu s požadavky na 
informace stanovenými v článcích 36 a 37. Tyto informace se 
poskytují provozovateli přepravní soustavy tak, aby měl tento 
provozovatel dostatek času na to, aby je poskytl uživatelům sítě, 
a v případě předpovědí denně neměřených odběrů prováděných 
uživatelem sítě, jež jsou poskytovány den předem a v průběhu 
dne, nejpozději hodinu před uplynutím lhůt uvedených v čl. 36 
odst. 1 písm. a) a b), pokud se provozovatel přepravní soustavy 
a strana provádějící předpověď nedohodnou na pozdějším 
termínu, který poskytne provozovateli přepravní soustavy 
dostatek času na to, aby tyto informace předal uživatelům sítě. 

2. Metodika předpovědi odběrů provedených uživatelem sítě 
neměřených denně je založena na statistickém modelu 
poptávky, v němž je každému odběru neměřenému denně 

přidělen zátěžový profil a který sestává ze vzorce pro kolísání 
poptávky po plynu v závislosti na proměnných, např. teplotě, 
dni v týdnu, typu zákazníka a období dovolených a prázdnin. 
Metodika je před přijetím předmětem konzultací. 

3. Strana provádějící předpověď zveřejňuje alespoň každé 
dva roky zprávu o přesnosti předpovědi odběrů prováděných 
uživatelem sítě neměřených denně. 

4. Je-li to vhodné, provozovatelé přepravní soustavy posky
tují údaje o tocích plynu tak, aby strana provádějící předpověď 
měla dostatek času na splnění svých závazků podle tohoto 
článku. 

5. Odstavce 2 až 4 se obdobně vztahují na variantu 1. 

KAPITOLA IX 

SLUŽBA FLEXIBILITY PROSTŘEDNICTVÍM AKUMULACE 

Článek 43 

Obecná ustanovení 

1. Provozovatel přepravní soustavy může uživatelům sítě 
nabízet službu flexibility prostřednictvím akumulace poté, co 
vnitrostátní regulační orgán schválí příslušné podmínky. 

2. Podmínky vztahující se na službu flexibility prostřednic
tvím akumulace jsou v souladu s odpovědností uživatele sítě 
spočívající ve vyrovnávání jeho dodávek a odběrů během plyná
renského dne. 

3. Služba flexibility prostřednictvím akumulace se omezí na 
úroveň flexibility prostřednictvím akumulace, která je 
v přepravní síti k dispozici a u které se má podle hodnocení 
vypracovaného dotčeným provozovatelem přepravní soustavy 
za to, že není požadována k provádění vlastní přepravní funkce 
potrubí. 

4. Plyn, který uživatelé sítě v rámci této služby dodávají do 
přepravní sítě nebo který z ní odebírají, se zohlední při výpočtu 
jejich denního vyrovnávacího množství. 

5. Mechanismus pro neutralitu stanovený v kapitole VII se na 
službu flexibility prostřednictvím akumulace nevztahuje, pokud 
vnitrostátní regulační orgán nerozhodne jinak. 

6. Uživatelé sítě informují dotčeného provozovatele 
přepravní soustavy o využití služby flexibility prostřednictvím 
akumulace tím, že předloží nominace a renominace. 

7. Provozovatel přepravní soustavy nemusí od uživatelů sítě 
vyžadovat, aby předložili nominace a renominace uvedené 
v odstavci 6 v případě, že absence takového oznámení neome
zuje rozvoj krátkodobého velkoobchodního trhu s plynem 
a provozovatel přepravní soustavy má dostatek informací, aby 
zajistil přesný příděl pro využití služby flexibility prostřednic
tvím akumulace následující plynárenský den.
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Článek 44 

Podmínky poskytování služby flexibility prostřednictvím 
akumulace 

1. Službu flexibility prostřednictvím akumulace lze posky
tovat pouze tehdy, jsou-li splněna všechna tato kritéria: 

a) provozovatel přepravní soustavy nepotřebuje pro účely 
poskytování služby flexibility prostřednictvím akumulace 
uzavřít žádnou smlouvu s jakýmkoli dalším provozovatelem 
infrastruktury, např. provozovatelem skladovacího zařízení 
nebo provozovatelem zařízení LNG; 

b) příjmy, které provozovateli přepravní soustavy plynou 
z poskytování služby flexibility prostřednictvím akumulace, 
se přinejmenším rovnají nákladům, které vznikly nebo mají 
při poskytování této služby vzniknout; 

c) služba flexibility prostřednictvím akumulace je nabízena 
transparentním a nediskriminačním způsobem a může být 
nabízena prostřednictvím mechanismů hospodářské soutěže; 

d) provozovatel přepravní soustavy neúčtuje uživateli sítě přímé 
ani nepřímé poplatky za jakékoli náklady, které při posky
tování služby flexibility prostřednictvím akumulace vznik
nou, pokud tak není uvedeno ve smlouvě uzavřené s tímto 
uživatelem sítě, a 

e) poskytování služby flexibility prostřednictvím akumulace 
nemá nepříznivý vliv na přeshraniční obchod. 

2. Provozovatel přepravní soustavy dá před poskytováním 
služby flexibility prostřednictvím akumulace přednost snížení 
vnitrodenních závazků. 

KAPITOLA X 

PROZATÍMNÍ OPATŘENÍ 

Článek 45 

Prozatímní opatření: obecná ustanovení 

1. Pokud krátkodobý velkoobchodní trh s plynem postrádá 
dostatečnou likviditu, provozovatelé přepravní soustavy 
provedou vhodná prozatímní opatření uvedená v článcích 47 
až 50. Vyrovnávací akce prováděné provozovatelem přepravní 
soustavy v případě prozatímních opatření v co největší míře 
podporují likviditu krátkodobého velkoobchodního trhu 
s plynem. 

2. Využitím prozatímního opatření není dotčeno provádění 
jiných prozatímních opatření, ať alternativně, nebo dodatečně, 
a to za předpokladu, že cílem těchto opatření je podpora 
hospodářské soutěže a likvidity krátkodobého velkoobchodního 
trhu s plynem a že jsou tato opatření v souladu s obecnými 
zásadami stanovenými v tomto nařízení. 

3. Prozatímní opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 vypracuje 
a provádí každý provozovatel přepravní soustavy v souladu se 
zprávou uvedenou v čl. 46 odst. 1 schválenou vnitrostátním 
regulačním orgánem v souladu s postupem stanoveným v 
článku 46. 

4. Zpráva stanoví ukončení prozatímních opatření nejpozději 
do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Článek 46 

Prozatímní opatření: výroční zpráva 

1. Pokud provozovatel přepravní soustavy předpokládá, že 
provede prozatímní opatření nebo bude pokračovat v jejich 
provádění, vypracuje zprávu, v níž upřesní: 

a) popis stavu vývoje a likvidity krátkodobého velkoobchod
ního trhu s plynem v době vypracování zprávy, a to 
mimo jiné včetně následujících informací, má-li je provozo
vatel přepravní soustavy k dispozici: 

i) počet transakcí uzavřených na virtuálním obchodním 
bodě a počet transakcí obecně, 

ii) rozpětí nabídek k prodeji a koupi a objemy nabídek, 

iii) počet účastníků, kteří mají přístup ke krátkodobému 
velkoobchodnímu trhu s plynem, 

iv) počet účastníků, kteří byli v určitém období aktivní na 
krátkodobém velkoobchodním trhu s plynem; 

b) prozatímní opatření, která mají být uplatněna; 

c) důvody uplatnění prozatímních opatření: 

i) vysvětlení, proč jsou prozatímní opatření nutná kvůli 
stavu vývoje krátkodobého velkoobchodního trhu 
s plynem uvedeného v písmeni b), 

ii) posouzení, jak prozatímní opatření zvýší likviditu krátko
dobého velkoobchodního trhu s plynem. 

d) identifikaci kroků, které budou přijaty k odstranění 
prozatímních opatření, včetně kritérií pro provedení těchto 
kroků a posouzení souvisejícího harmonogramu. 

2. Provozovatel přepravní soustavy konzultuje návrh zprávy 
se zúčastněnými subjekty. 

3. Po konzultaci předloží provozovatel přepravní soustavy 
zprávu vnitrostátnímu regulačnímu orgánu ke schválení. První 
zpráva se předloží do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a následné zprávy, které ji v případě nutnosti aktu
alizují, se předkládají ročně.
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4. Vnitrostátní regulační orgán přijme a zveřejní odůvodněné 
rozhodnutí do šesti měsíců po obdržení kompletní zprávy. Toto 
rozhodnutí se neprodleně oznámí agentuře a Komisi. Při rozho
dování o tom, zda zprávu schválí, posoudí vnitrostátní regulační 
orgán její dopad na harmonizaci vyrovnávacích režimů, usnad
nění integrace trhu, zaručení nediskriminace, účinné hospo
dářské soutěže a efektivního fungování trhu s plynem. 

5. Použije se postup podle čl. 27 odst. 2. 

Článek 47 

Vyrovnávací platforma 

1. Pokud krátkodobý velkoobchodní trh s plynem postrádá 
nebo podle očekávání bude postrádat dostatečnou likviditu 
nebo nelze-li na tomto trhu rozumným způsobem pořídit 
časově omezené a místně omezené produkty požadované 
provozovatelem přepravní soustavy, zřídí se vyrovnávací plat
forma, aby mohl provozovatel přepravní soustavy provádět 
vyrovnávání. 

2. Provozovatelé přepravní soustavy zváží, zda lze zřídit 
společnou vyrovnávací platformu pro sousední vyrovnávací 
zóny v rámci spolupráce mezi provozovateli přepravní soustavy 
nebo v případech, kdy je k dispozici dostatečná kapacita pro 
propojení a takováto společná vyrovnávací platforma je pova 
žována za účinnou. Je-li zřízena společná vyrovnávací plat
forma, provozují ji dotčení provozovatelé přepravní soustavy. 

3. Pokud se situace popsaná v odstavci 1 po pěti letech 
zásadně nezměnila, může vnitrostátní regulační orgán, aniž je 
dotčen čl. 45 odst. 4 a poté, co je předložena příslušná změna 
zprávy, rozhodnout, že vyrovnávací platforma bude nadále 
v provozu po další období nejvýše pěti let. 

Článek 48 

Alternativa k vyrovnávací platformě 

Pokud může provozovatel přepravní soustavy prokázat, že 
v důsledku nedostatečné kapacity pro propojení dvou vyrovná
vacích zón nemůže vyrovnávací platforma zvýšit likviditu krát
kodobého velkoobchodního trhu s plynem a provozovateli 
přepravní soustavy neumožňuje, aby prováděl účinné vyrovná
vací akce, může se schválením vnitrostátního regulačního 
orgánu použít alternativu, například vyrovnávací služby. Je-li 
taková alternativa použita, určí se podmínky následných smluv
ních ujednání, použitelné ceny a doba trvání. 

Článek 49 

Prozatímní vyrovnávací poplatek 

1. Je-li nutné provést prozatímní opatření uvedená v článku 
45, lze odvozenou cenu vypočítat v souladu se zprávou 

uvedenou v článku 46, která nahradí metodiku výpočtu 
denního vyrovnávacího poplatku. 

2. V takovém případě lze odvozenou cenu založit na regu
lované ceně, zástupné tržní ceně nebo ceně odvozené z obchodů 
v rámci vyrovnávací platformy. 

3. Zástupná tržní cena co možná nejvíce splňuje podmínky 
stanovené v čl. 22 odst. 6. Při koncipování této zástupné tržní 
ceny se zváží možná rizika manipulace s trhem. 

Článek 50 

Přípustná odchylka 

1. Přípustné odchylky lze uplatnit pouze v případě, že uživa
telé sítě nemají přístup: 

a) ke krátkodobému velkoobchodnímu trhu s plynem, jenž má 
dostatečnou likviditu; 

b) k plynové kapacitě nutné k vyrovnání krátkodobých výkyvů 
v poptávce po plynu či jeho nabídce nebo 

c) k dostatečným informacím o svých dodávkách a odběrech. 

2. Přípustné odchylky se uplatní: 

a) ve vztahu k dennímu vyrovnávacímu množství uživatelů sítě; 

b) transparentně a nediskriminačně; 

c) pouze v nezbytném rozsahu a po minimální nutnou dobu. 

3. Uplatnění přípustných odchylek může snížit finanční 
expozici uživatele sítě marginální prodejní ceně nebo marginální 
kupní ceně ve vztahu k celému dennímu vyrovnávacímu množ
ství uživatele sítě za plynárenský den nebo k jeho části. 

4. Úrovní přípustné odchylky je maximální množství plynu, 
které má každý uživatel sítě koupit nebo prodat za váženou 
průměrnou cenu. Pokud existuje zbývající množství plynu, 
které představuje denní vyrovnávací množství každého uživatele 
sítě, jež přesahuje úroveň přípustné odchylky, prodá se nebo 
koupí za marginální prodejní nebo marginální kupní cenu. 

5. Koncepce úrovně přípustné odchylky: 

a) odráží flexibilitu přepravní sítě a potřeby uživatele sítě; 

b) odráží úroveň rizika, jemuž je uživatel sítě vystaven při 
vyrovnávání svých dodávek a odběrů;
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c) nebrzdí rozvoj krátkodobého velkoobchodního trhu 
s plynem; 

d) nevede ke zbytečně nadměrnému zvýšení nákladů provozo
vatele přepravní soustavy na vyrovnávací akce. 

6. Úroveň přípustné odchylky se vypočte na základě dodávek 
a odběrů každého uživatele sítě pro každý plynárenský den, 
přičemž se vyloučí obchody na virtuálním obchodním bodě. 
Dílčí kategorie se definují podle použitelných vnitrostátních 
předpisů. 

7. Úroveň přípustné odchylky použitelná na odběr neměřený 
denně definovaná podle použitelných vnitrostátních předpisů je 
založena na rozdílu mezi relevantní předpovědí odběrů 
provedených uživatelem sítě neměřených denně a přídělem 
pro odběr neměřený denně. 

8. Úroveň přípustné odchylky může zahrnovat složku vypoč
tenou s ohledem na uplatnění odchylky v předpovědi odběrů 
provedených uživatelem sítě neměřených denně, jež představuje 
množství, o které příslušná předpověď: 

a) přesahuje příděl pro odběr neměřený denně v případě, že je 
denní vyrovnávací množství kladné; 

b) je nižší než příděl pro odběr neměřený denně v případě, že 
je denní vyrovnávací množství záporné. 

KAPITOLA XI 

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

Článek 51 

Uvolnění nadbytečné flexibility provozovatele přepravní 
soustavy 

1. Pokud dlouhodobé smlouvy o pořizování flexibility platné 
v den vstupu tohoto nařízení v platnost udělují provozovateli 
přepravní soustavy právo odebírat či dodávat konkrétní objemy 
plynu, snaží se provozovatel přepravní soustavy tato množství 
flexibility snížit. 

2. Při určování množství nadbytečné flexibility, která je 
k dispozici pro dodávku a odběr na základě platné dlouhodobé 
smlouvy, zohlední provozovatel přepravní soustavy využití krát
kodobých standardizovaných produktů. 

3. Nadbytečnou flexibilitu lze uvolnit buď: 

a) podle podmínek stávající smlouvy, pokud obsahuje ustano
vení, která povolují snížit množství plynu, k němuž se vzta
huje závazek, a/nebo stávající smlouvu ukončit, nebo 

b) pokud takováto smluvní práva neexistují: 

i) smlouva zůstává v platnosti, dokud není ukončena podle 
použitelných podmínek, 

ii) smluvní strany zváží dodatečná ujednání, aby bylo možné 
uvolnit zpět na trh nadbytečný plyn, který není poža
dován pro vyrovnávací účely, čímž by se ostatním uživa
telům sítě zpřístupnilo větší množství flexibility. 

4. Pokud platná smlouva stanoví snížení flexibility o množ
ství, která jsou v souladu s dostupným nadbytečným množ
stvím, provozovatel přepravní soustavy sníží tuto flexibilitu, 
jakmile je to po vstupu tohoto nařízení v platnost rozumně 
možné nebo jakmile lze stanovit, že existuje nadbytečné množ
ství. 

5. Provozovatel přepravní soustavy konzultuje se zúčastně
nými stranami konkrétní návrhy, které mají být provedeny jako 
prozatímní opatření pro uvolnění nadbytečné flexibility na 
základě platné dlouhodobé smlouvy. 

6. Provozovatelé přepravní soustavy zveřejní informace 
o vyrovnávacích akcích, které podnikli na základě platné dlou
hodobé smlouvy. 

7. Vnitrostátní regulační orgán může stanovit cíle pro podíl, 
o nějž by se tyto dlouhodobé smlouvy měly snížit, aby se 
zvýšila likvidita krátkodobého velkoobchodního trhu s plynem. 

Článek 52 

Přechodná ustanovení 

1. Vnitrostátní regulační orgán může provozovateli přepravní 
soustavy na základě odůvodněné žádosti povolit, aby ustano
vení tohoto nařízení splnil do dvaceti čtyř měsíců od 1. října 
2014, pokud tento provozovatel přepravní soustavy neprovádí 
žádné prozatímní opatření uvedené v kapitole X. V případě, že 
vnitrostátní regulační orgán tuto možnost využije, toto nařízení 
se na vyrovnávací zónu daného provozovatele přepravní 
soustavy nepoužije v rozsahu a po přechodnou dobu, které 
vnitrostátní regulační orgán ve svém rozhodnutí stanovil. 

2. Vnitrostátní regulační orgán přijme a zveřejní odůvodněné 
rozhodnutí v souladu s odstavcem 1 do tří měsíců po obdržení 
takové žádosti. Toto rozhodnutí se neprodleně oznámí agentuře 
a Komisi.
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Článek 53 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Aniž je dotčen článek 28, čl. 33 odst. 5, čl. 38 odst. 1, čl. 45 odst. 4, čl. 46 odst. 3, článek 51 a 52, použije 
se toto nařízení ode dne 1. října 2015. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 26. března 2014. 

Za Komisi 
předseda 

José Manuel BARROSO
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