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§ 2 odst. 2 

písm. w) 

§ 8a 

§ 2 odst. 2 písm. w) 

w) virtuálním hraničním bodem - souhrn dvou a více 

hraničních bodů spojujících sousedící vstupně-výstupní systémy 

spojených do jednoho virtuálního bodu, 

§ 8a 

Změna určení sjednaných vstupních a výstupních bodů 

přepravní soustavy  

(1) Na žádost subjektu zúčtování nebo zahraničního 

účastníka, který má s provozovatelem přepravní soustavy 

uzavřenou smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu, provádí 

provozovatel přepravní soustavy změnu určení vstupních nebo 

výstupních hraničních bodů na příslušný vstupní a výstupní 

virtuální hraniční bod. 

(2) Žádost je možné podat pouze pro změnu určení 

vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušné vstupní 

nebo výstupní virtuální hraniční body, a to pro veškeré přepravní 

kapacity, na které má daný subjekt uzavřené smlouvy o poskytnutí 

služby přepravy plynu na daném vstupním nebo výstupním 

hraničním bodě. 

(3) Provozovatel přepravní soustavy ověří žádost na změnu 

určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla žádost 

podána. 

(4) V případě, že není žádost v souladu s odstavcem 2, 

informuje provozovatel přepravní soustavy subjekt zúčtování nebo 

zahraničního účastníka o identifikovaném nesouladu. V opačném 

případě odešle provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování 

nebo zahraničnímu účastníku návrh změny smlouvy o poskytnutí 

služby přepravy plynu. V návrhu na změnu smlouvy o poskytnutí 

služby přepravy plynu dochází pouze ke změně určených 

vstupních nebo výstupních hraničních bodů za příslušný vstupní 

nebo výstupní virtuální hraniční bod. 

32017R0459 Článek 19 bod 9. 

 

9. pokud dva nebo více propojovacích bodů propojuje tytéž 

dva sousední vstupně-výstupní systémy, dotčení 

provozovatelé sousedních přepravních soustav nabídnou 

kapacitu dostupnou v příslušných propojovacích bodech v 

jednom virtuálním propojovacím bodě. Jsou-li zúčastněni 

více než dva provozovatelé přepravní soustavy, protože 

kapacitu v jednom nebo obou vstupně-výstupních systémech 

uvádí na trh více než jeden provozovatel přepravní soustavy, 

do virtuálního propojovacího bodu jsou v co největším 

možném rozsahu zapojeni všichni tito provozovatelé 

přepravní soustavy. Ve všech případech je virtuální 

propojovací bod zřízen, jen pokud jsou splněny tyto 

podmínky: 

 

a) celková technická kapacita ve virtuálních propojovacích 

bodech se rovná součtu technických kapacit v jednotlivých 

propojovacích bodech, které se na virtuálních propojovacích 

bodech podílejí, nebo je vyšší než tento součet; 

 

b) tyto body usnadňují hospodárné a účelné využití soustavy, 

mimo jiné s ohledem na pravidla stanovená v článku 16 

nařízení (ES) č. 715/2009. 

  

Provozovatelé sousedních přepravních soustav zahájí 

nezbytnou analýzu a zřídí funkční virtuální propojovací body 

do 1. listopadu 2018. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB4JFWX8M)



Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 

 

2/2 

 

Číslo předpisu EU (CELEX 

číslo) 

Název předpisu EU 

32017R0459 
Nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze dne ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v 

plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB4JFWX8M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                  srovnávací tabulka - celex č. 32014R0312      

str. 1 z 11   

Celex:  32014R0312 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 091 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 28.8.2018 

Název: Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v 

přepravních sítích 

Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 28.8.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

Článek 4 odst. 1 

 

1. Uživatelé sítě odpovídají za vyrovnávání svých vyrovnávacích 

portfolií s cílem minimalizovat potřebu toho, aby provozovatelé 

přepravní soustavy prováděli vyrovnávací akce stanovené tímto 

nařízením. 

349/2015 § 76 odst. 1 

a 2 

(1) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního 

zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod 

přepravní soustavy nebo zahraniční účastník prostřednictvím 

provozovatele přepravní soustavy. 

 

(2) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě 

nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy 

nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní 

soustavy. 

 

PAD  

  349/2015 § 80 odst. 1 (1) Odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je rozdíl 

mezi součtem alokací množství plynu na všech vstupních bodech 

plynárenské soustavy a součtem alokací na všech výstupních bodech 

plynárenské soustavy se zohledněním závazku dodat a odebrat subjektu 

zúčtování. Odchylka subjektu zúčtování se stanovuje jako denní 

odchylka, měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých plynárenských 

dnech a opravná měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých 

plynárenských dnech. 

PAD  

Článek 5 odst. 1 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. 

349/2015 § 75 odst. 1 (1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému 

odběrnému místu zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných 

místech lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo 

nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem. 

PAD  

Článek 7 odst. 3 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. 

349/2015 § 87 odst. 1 (1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na 

něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu pro 

základní produkt. Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální 

obchodní bod. Výsledkem obchodů na vnitrodenním trhu je určení 

sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu. 

PAD  

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 

349/2015 

…./2018 

§ 92 odst. 1 

až 3 

(1) V případě, že to dovoluje aktuální nebo predikovaný provozní stav 

přepravní soustavy, neprovádí provozovatel přepravní soustavy žádné 

vyrovnávací akce, pokud je velikost konta provozovatele vyšší než 

hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 1 a nižší než hodnota uvedená v 

PAD  
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nutnou k udržení přepravní sítě v provozních mezích, nebo pokud v 

obchodování s krátkodobými standardizovanými produkty chybí 

likvidita.  

  2. Pro účely provádění vyrovnávacích akcí prostřednictvím 

vyrovnávacích služeb provozovatel přepravní soustavy při pořizování 

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.  

 3. Vyrovnávací služby se pořizují tržním způsobem 

prostřednictvím transparentního a nediskriminačního veřejného 

nabídkového 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 nabídkové 

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 vyrovnávacích služeb omezit.  

příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce. 

(2) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 jsou splněny 

podmínky uvedené v příloze č. 7 bodu 1, a 2 k této vyhlášce, může 

provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to 

postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

 

(3) V případě, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 8 bodu 1, 

2, 8, 9 nebo 10 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy 

provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 8 k této 

vyhlášce. 
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 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. Provozovatel 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 pravděpodobně 

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 vnitrostátní 

regulační orgán o schválení, aby mohl obchodovat v sousední 

vyrovnávací zóně a nechat plyn přepravovat z této vyrovnávací zóny 

349/2015 

…./2018 

§ 92 odst. 1 

až 3 

(1) V případě, že to dovoluje aktuální nebo predikovaný provozní stav 

přepravní soustavy, neprovádí provozovatel přepravní soustavy žádné 

vyrovnávací akce, pokud je velikost konta provozovatele vyšší než 

hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 1 a nižší než hodnota uvedená v 

příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce. 

 

(2) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 jsou splněny 

podmínky uvedené v příloze č. 7 bodu 1, a 2 k této vyhlášce, může 

provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to 

postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

 

(3) V případě, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 8 bodu 1, 

2, 8, 9 nebo 10 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy 

provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 8 k této 

vyhlášce. 

PAD  
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ka 

 

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 provedených v 

souladu se všemi požadavky stanovenými v odstavci 1 a vyrovnávacích 

akcí provedených v souladu s odstavcem 3. 

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 standardizovanými 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 oznámeny 

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 vyrovnávací platformu nebo společnou vyrovnávací 

platformu, jak stanoví článek 47.  

3. Po uzavření každé obchodní transakce provozovatel obchodní 

platformy zpřístupní obchodujícím účastníkům dostatečné údaje k 

potvrzení obchodu.  

4. Obchodující účastníci nesou odpovědnost za předkládání obchodních 

349/2015 § 87 odst. 1 (1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na 

něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu pro 

základní produkt. Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální 

obchodní bod. Výsledkem obchodů na vnitrodenním trhu je určení 

sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu. 

 

PAD  
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oznámení provozovateli přepravní soustavy, jak je to vymezeno v článku 

5, pokud není odpovědnost v souladu s použitelnými pravidly obchodní 

platformy přidělena provozovateli 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 obchodních 

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 použitelným 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 22 

 
Použitelná cena  

 1. Pro účely výpočtu denního vyrovnávacího poplatku 

stanoveného v článku 23 se použitelná cena určí takto:  

a) marginální prodejní cena, pokud je denní vyrovnávací množství 

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;  

b) marginální kupní cena je vyšší z těchto dvou cen:  

i) nejvyšší cena při nákupech základních produktů pro daný plynárenský 

349/2015 § 88 Index krátkodobého trhu 

 

Operátor trhu každý plynárenský den nejpozději v termínu podle § 102 

odst. 2 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup index 

krátkodobého trhu za předchozí plynárenský den. Postup stanovení 

indexu krátkodobého trhu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
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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 obchodování 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 omezených 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 nezdůvodní vnitrostátnímu 

regulačnímu orgánu jinou hodnotu a tato hodnota mu není schválena v 

souladu s článkem 20. 

  349/2015 § 93 odst. 1 

až 3 

(1) Jednotková cena za kladné denní vyrovnávací množství v příslušném 

plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 10 k této 

vyhlášce. 

 

(2) Jednotková cena za záporné denní vyrovnávací množství 

v příslušném plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze 

č. 10 k této vyhlášce. 
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(3) Pro jednotkové ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 se v případě potřeby 

jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou 

národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují; 

pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota v nejbližším 

bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu 

publikována. 

  349/2015 Příloha č. 10 

Určení výše použitelné ceny pro denní vyrovnávací množství 

1. Jednotková použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací 

množství 

Pro kladné denní vyrovnávací množství se za plynárenský den určí 

jednotková použitelná cena jako nižší z následujících dvou cen 

a) Nejnižší cena za vyrovnávací akce provozovatele přepravní 

soustavy i podle § 53 odst. 3 a  5, u které došlo k předání 

plynu v příslušném plynárenském dni , 

b) Náhradní cena Pnáhr   v EUR/MWh  stanovená podle vzorce 

𝑃𝑛áℎ𝑟 = 𝑃𝑡𝑟ℎ ∗  𝑘𝑘𝐷𝑉𝑀 

 

Kde: 

Ptrh je index krátkodobého trhu za příslušný plynárenský den 

stanovený podle přílohy č. 8 k této vyhlášce 

kkDVM je koeficient snížení indexu krátkodobého trhu pro 

kladné denní vyrovnávací množství určený v intervalu 0,95 až 

0,98 následovně 

i) Pro hodnotu systémové odchylky menší nebo rovnou 

0 MWh 

kkDVM = 0,98 

 

ii)  Pro hodnotu systémové odchylky v intervalu (0; 

74470 MWh) 

𝑘𝑘𝐷𝑉𝑀 =  0,98 − 0,03 ∗
𝑆𝑂

74470
 

Kde: 

 1 
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SO je hodnota systémové odchylky za příslušný 

plynárenský den v MWh 

 

iii) Pro hodnotu systémové odchylky větší nebo rovnou 

74470 MWh 

kkDVM = 0,95 

 

2. Jednotková použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací 

množství 

Pro záporné denní vyrovnávací množství se za plynárenský den určí 

jednotková použitelná cena jako vyšší z následujících dvou cen 

a) Nejvyšší cena za vyrovnávací akce provozovatele přepravní 

soustavy podle § 53 odst. 2 a 4, u které došlo k předání plynu 

v příslušném plynárenském dni, 

b) Náhradní cena Pnáhr   v Kč/MWh  stanovená podle vzorce 

𝑃𝑛áℎ𝑟 = 𝑃𝑡𝑟ℎ ∗  𝑘𝑧𝐷𝑉𝑀 

Kde: 

Ptrh je index krátkodobého trhu za příslušný plynárenský den 

stanovený podle přílohy č. 8 k této vyhlášce 

kzDVM je koeficient snížení indexu krátkodobého trhu pro 

záporné denní vyrovnávací množství určený v intervalu 1,02 

až 1,05 následovně 

i) Pro hodnotu systémové odchylky větší nebo rovnou 

0 MWh 

kzDVM = 1,02 

 

ii)  Pro hodnotu systémové odchylky v intervalu ( - 

74470 MWh;0) 

𝑘𝑧𝐷𝑉𝑀 =  1,02 + 0,03 ∗
𝑆𝑂

74470
 

Kde: 

SO je hodnota systémové odchylky za příslušný 

plynárenský den v MWh 
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iii) Pro hodnotu systémové odchylky menší nebo rovnou -

74470 MWh 

kzDVM = 1,05 

Článek 21 odst. 5 

a 6 

5. Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje postupem 

nadnominace.  

  6. Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje pouze v 

případě, že pevná kapacita, ať už kapacita technická, nebo dodatečná, 

byla vyprodána 

349/2015 

…../2018 

§ 31 odst. 2, 

3 a 4 

(2) V případě, že je pro plynárenský den splněna podmínka omezení 

renominací přepravy pro příslušný hraniční bod nebo virtuální hraniční 

bod podle § 30, nebo v případě, že není na příslušném hraničním bodě 

nebo virtuálním hraničním bodě k dispozici žádná standardní 

vnitrodenní pevná přepravní kapacita, může subjekt zúčtování nebo 

zahraniční účastník užívající tento bod podat po termínu podle § 66 odst. 

1 nadnominaci11). 

 

(3) Nadnominací subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podává 

žádost o rezervaci standardní vnitrodenní přerušitelné kapacity. 

 

(4) Pro nadnominace se použijí ustanovení o renominaci přepravy podle 

§ 69 a 70. 

PAD  

Článek 29 odst. 1 

a 2 
Zásady neutrality  

 1. Provozovateli přepravní soustavy nevzniknou platbou a 

přijetím denních vyrovnávacích poplatků, vnitrodenních poplatků, 

poplatků za vyrovnávací akce a jiných poplatků týkajících 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 neefektivním 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 

349/2015 

416/2016 

 

§ 94 odst. 1 

a 2 

(1) Operátor trhu eviduje konto neutrality jako oddělené příjmy a výdaje 

spojené s vypořádáním denního vyrovnávacího množství a příjmy 

a výdaje provozovatele přepravní soustavy spojené s vyrovnávací akcí 

na základě údajů podle § 53 odst. 6 od prvního plynárenského dne 

kalendářního roku do konce posledního plynárenského dne kalendářního 

roku. 

(2) Provozovatel přepravní soustavy provede poslední den v roce 

postupem v souladu s § 92 odst. 2 nebo 3 vyrovnávací akci, kterou 

vyrovná k poslednímu plynárenskému dni kalendářního roku konto 

provozovatele na nulovou hodnotu. Vyrovnávací akce se provádí 

i v případě, že je splněna podmínka podle § 92 odst. 1. 

 

PAD 
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Celex:  32014R0312 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 091 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 28.8.2018 

Název: Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v 

přepravních sítích 

Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 28.8.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

regulační orgán nepovažuje na základě použitelných vnitrostátních 

předpisů tyto náklady a příjmy za vzniklé neefektivně.  

Článek 43 odst. 1 

až 4 
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 prostřednictvím 

akumulace jsou v souladu s odpovědností uživatele sítě spočívající ve 

vyrovnávání jeho dodávek a odběrů během plynárenského 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. 

349/2015 § 80 odst. 3 (3) Každému subjektu zúčtování nebo provozovateli přepravní soustavy 

za zahraničního účastníka je poskytována flexibilita, jejíž velikost 

stanovuje operátor trhu každý plynárenský den pro každý vstupní 

a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem: 

a) za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování 

přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný 

plynárenský den stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

b) za bod výrobny plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený 

k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den 

stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

c) za vstupní hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního 

plynovodu a za vstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný 

plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 

5 k této vyhlášce,  

d) za výstupní hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního 

plynovodu a za výstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný 

plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 

5 k této vyhlášce. 

PAD  

Článek 44 

 
Podmínky poskytování služby flexibility prostřednictvím akumulace  

 1. Službu flexibility prostřednictvím akumulace lze poskytovat 

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 poskytování služby 

flexibility prostřednictvím akumulace vzniknou, 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 

349/2015 § 80 odst. 3 Každému subjektu zúčtování nebo provozovateli přepravní soustavy za 

zahraničního účastníka je poskytována flexibilita, jejíž velikost 

stanovuje operátor trhu každý plynárenský den pro každý vstupní 

a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem: 

a) za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování 

přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný 

plynárenský den stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

b) za bod výrobny plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený 

k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den 

stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, 

c) za vstupní hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního 

plynovodu a za vstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný 

plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 

5 k této vyhlášce,  

d) za výstupní hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního 

plynovodu a za výstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný 

plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 

5 k této vyhlášce. 

 

PAD  
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Název: Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v 

přepravních sítích 

Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 28.8.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

služby flexibility prostřednictvím akumulace přednost snížení 

vnitrodenních závazků. 

 

 

 

 

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 

1.  349/2015 Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1. 1. 2016 

2.  416/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1. 1. 2017 

3.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.   ERÚ Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem září 2018/ 

zahájeno 

říjen 2018 1. ledna 2019 

2.        

3.        
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Název: Nařízení Komise (EU) č. 2017/459 ze dne ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování 

kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 

Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 28.8.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

Čl. 5 odst. 1 1.   Provozovatelé přepravní soustavy koordinují zavedení standardních 

postupů komunikace, koordinovaných informačních systémů a 

kompatibilních nástrojů elektronické komunikace online, např. formáty 

a protokoly pro výměnu sdílených údajů, a sjednávají zásady zpracování 

těchto údajů. 

349/2015 

…../2018 

§ 63 odst. 3 (3) Pro koordinované a nekoordinované přepravní kapacity na 

hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přepravní 

soustavy může podávat subjekt zúčtování nominace přepravy i v 

informačním systému sousedního provozovatele přepravní soustavy. 

Nominaci lze podat pouze pro virtuální hraniční bod nebo pouze pro 

původní hraniční bod, podání jediné nominace19) pro kombinaci 

virtuálního hraničního bodu a původního hraničního bodu není možné. 

Provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby takto podané nominace 

přepravy byly zaznamenány i v jeho informačním systému a bez 

zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu. 

 

PAD  

  349/2015 

…../2018 

§ 73 odst. 1 

a 2 

(1) Operátor trhu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé 

distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu propojí své 

informační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy 

podané u provozovatele přepravní soustavy nebo u sousedního 

provozovatele přepravní soustavy v případě koordinovaných 

nebo nekoordinovaných přepravních kapacit na hraničních bodech nebo 

virtuálních hraničních bodech přepravní soustavy, nominace 

a renominace distribuce podané u provozovatele distribuční soustavy 

a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele 

zásobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postoupeny operátorovi 

trhu. 

(2) Operátor trhu umožní ve svém informačním systému podávat 

nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce 

a nominace a renominace uskladňování. Nominace a renominace 

subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu 

a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují 

za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování 

daného subjektu zúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů. 

PAD  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB4JFWX8M)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                                              

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                    srovnávací tabulka - celex č. 

32017R0459      str. 2 z 12   

Celex:  32017R0459 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 273 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 28.8.2018 
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Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 28.8.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 

Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

Čl. 7 Výměna informací mezi provozovateli sousedních přepravních 

soustav 

1. Provozovatelé sousedních přepravních soustav si pravidelně vyměňují 

informace o nominaci, renominaci, sesouhlasení a potvrzování v 

příslušných propojovacích bodech. 

2. Provozovatelé sousedních přepravních soustav si vyměňují informace 

o údržbě svých jednotlivých přepravních soustav s cílem podílet se na 

procesu rozhodování o technickém využití propojovacích bodů. Postupy 

pro výměnu informací mezi provozovateli přepravních soustav tito 

provozovatelé začlení do své příslušné propojovací dohody. 

349/2015 

…../2018 

§ 63 odst. 3 (3) Pro koordinované a nekoordinované přepravní kapacity na 

hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přepravní 

soustavy může podávat subjekt zúčtování nominace přepravy i v 

informačním systému sousedního provozovatele přepravní soustavy. 

Nominaci lze podat pouze pro virtuální hraniční bod nebo pouze pro 

původní hraniční bod, podání jediné nominace19) pro kombinaci 

virtuálního hraničního bodu a původního hraničního bodu není možné. 

Provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby takto podané nominace 

přepravy byly zaznamenány i v jeho informačním systému a bez 

zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu. 

PAD  

Čl. 8 odst. 1 1. Pro přidělování kapacity v propojovacích bodech se používají aukce, s 

výjimkou případů, kdy se používá alternativní mechanismus přidělování 

podle článku 30. 

349/2015 § 8 odst. 1 

 

Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu je 

podávána subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem nejpozději 

10 pracovních dnů do 10:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo 

před rezervací přepravní kapacity nebo před konáním aukce na aukční 

rezervační platformě. 

 

PAD  

Čl. 8 odst. 5 5. Dostupnost příslušných standardních kapacitních produktů v rámci 

dané aukce se sděluje v souladu s články 11 až 15 a podle aukčního 

kalendáře. 

349/2015 

416/2016 

…../2018 

§ 18 odst. 1, 

2, 3 a 4 

(1) Na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech lze 

rezervovat pouze produkty standardní kapacity podle § 9 odst. 3, které 

se rezervují formou aukcí na aukční rezervační platformě. 

 

(2) Termíny konání aukcí pro roční standardní kapacity, čtvrtletní 

standardní kapacity a měsíční standardní kapacity jsou stanoveny 

aukčním kalendářem a zveřejněny na aukční rezervační platformě. 

Termíny konání aukcí pro denní standardní kapacity a vnitrodenní 

standardní kapacity jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit5). 

 

(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup velikosti technické kapacity, volné koordinované 

kapacity, volné nekoordinované kapacity, termíny konání aukcí a 

odkazy na aukční rezervační platformu pro jednotlivé hraniční body 

nebo virtuální hraniční body. Dále zveřejní velikost technické kapacity 

sousedního provozovatele přepravní soustavy v propojovacím bodě, 

pokud je provozovateli přepravní soustavy známa. 

 

(4) Při zveřejňování volné kapacity provozovatel přepravní soustavy 

zohlední i objemy vyčleněné kapacity podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit6), 

vyčleněná kapacita pro standardní produkty s kratší dobou rezervace, 

PAD  
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ka 

 

než je produkt nabízený v aukci, se do volné kapacity nezapočítává. 

Čl. 9 odst. 1 1. Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí standardní roční, čtvrtletní, 

měsíční, denní a vnitrodenní kapacitní produkty. 

349/2015 

…../2018 

§ 9 odst. 3 (3) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje 

provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu 

účastníkovi pro hraniční bod nebo virtuální hraniční bod rezervaci roční 

standardní kapacity, čtvrtletní standardní kapacity, měsíční standardní 

kapacity, denní standardní kapacity, vnitrodenní standardní kapacity. 

Přepravní kapacitu lze rezervovat jako koordinovanou nebo 

nekoordinovanou. Rezervace pro hraniční bod nebo virtuální hraniční 

bod se podává prostřednictvím aukční rezervační platformy. Kapacita se 

rezervuje formou aukce podle jiného právního předpisu upravujícího 

pravidla pro přidělování přepravních kapacit2). Pro účast v aukci musí 

být subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník zaregistrován v aukční 

rezervační platformě. Zveřejněním výsledků aukce je kapacita 

rezervována. 

PAD  

Článek 9 odst. 2 2. Standardní roční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může 

v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny 

v konkrétním plynárenském roce (který začíná 1. října). 

349/2015 § 19 odst. 1 

a 2 

 

(1) Přeprava plynu při rezervaci roční standardní přepravní kapacity se 

zahajuje prvním plynárenským dnem plynárenského roku a končí 

uplynutím posledního plynárenského dne plynárenského roku, na který 

je přepravní kapacita rezervována. 

 

(2) Rezervace roční standardní přepravní kapacity se provádí pro každý 

plynárenský rok zvlášť a nejvýše na následujících 15 let. 

PAD  

Článek 9 odst. 3 

až 6 

 

3. Standardní čtvrtletní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž 

může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny 

plynárenské dny v konkrétním čtvrtletí (které začíná 1. října, 1. ledna, 1. 

dubna nebo 1. července). 

4. Standardní měsíční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž 

může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny 

plynárenské dny v konkrétním kalendářním měsíci (který začíná 1. dne 

každého měsíce). 

5. Standardní denní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může 

v daném objemu požádat uživatel soustavy na jeden plynárenský den. 

6. Standardní vnitrodenní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž 

může v daném objemu požádat uživatel soustavy na dobu od určitého 

okamžiku v rámci plynárenského dne do konce téhož plynárenského 

dne. 

349/2015 § 19 odst. 3 (3) Přeprava plynu při rezervaci čtvrtletní standardní přepravní kapacity 

se zahajuje prvním plynárenským dnem čtvrtletí příslušného 

plynárenského roku, které začíná plynárenským dnem 1. října, 1. ledna, 

1. dubna a 1. července a končí uplynutím posledního plynárenského dne 

čtvrtletí, pro které byla přepravní kapacita rezervována. Rezervace 

čtvrtletní standardní přepravní kapacity se provádí pro každé čtvrtletí 

zvlášť a pro všechna čtvrtletí v příslušném plynárenském roce v jednom 

termínu podle aukčního kalendáře. 

PAD  

Čl. 14 odst. 7  7. Kapacita nabízená v klouzavé aukci kapacity v režimu na následující 

den se každý den rovná: 

349/2015 § 31 odst. 1 (1) Provozovatel přepravní soustavy zohlední v nabídce denní standardní 

pevné kapacity a vnitrodenní standardní pevné kapacity nevyužitou 

PAD  
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ka 

 

 

A – C + D 

 

kde: 

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze 

standardních kapacitních produktů; 

 

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je 

nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení 

kapacity; 

 

D je dodatečná kapacita pro daný den, je-li k dispozici. 

pevnou kapacitu a nominace pevné kapacity v opačném směru toku 

plynu podle § 30 jako dodatečnou kapacitu v souladu s jiným právním 

předpisem upravujícím pravidla pro přidělování přepravních kapacit. 

Čl. 15 odst. 8 8. Kapacita nabízená v aukci vnitrodenní kapacity se každou hodinu 

rovná: 

 

A – C + D 

 

kde: 

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze 

standardních kapacitních produktů; 

  

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je 

nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení 

kapacity; 

  

D je dodatečná kapacita, je-li k dispozici. 

349/2015 § 31 odst. 1 (1) Provozovatel přepravní soustavy zohlední v nabídce denní standardní 

pevné kapacity a vnitrodenní standardní pevné kapacity nevyužitou 

pevnou kapacitu a nominace pevné kapacity v opačném směru toku 

plynu podle § 30 jako dodatečnou kapacitu v souladu s jiným právním 

předpisem upravujícím pravidla pro přidělování přepravních kapacit. 

PAD  

Článek 17 

 
Algoritmus anglické aukce 

1. Anglické aukce umožňují uživatelům soustavy podávat nabídky na 

objem za postupně navyšované ceny oznamované v navazujících 

nabídkových kolech, přičemž se začíná na vyvolávací ceně P0. 

2. První nabídkové kolo, v němž je cena rovna vyvolávací ceně P0, trvá 

tři hodiny. Navazující nabídková kola trvají vždy jednu hodinu. Mezi 

jednotlivými nabídkovými koly jsou jednohodinové intervaly. 

3. V nabídce jsou uvedeny tyto informace: 

a) totožnost žádajícího uživatele soustavy; 

b) dotčený propojovací bod a směr toku; 

c) produkt standardní kapacity, pro který se o kapacitu žádá; 

d) objem kapacity pro příslušnou standardní kapacitu uvedený u 

každého cenového kroku; 

e) produkt, o který se žádá. 

4. Nabídka se považuje za platnou, pokud je předložena uživatelem 

349/2015 § 29 odst. 1 (1) Při nedostatku přepravní kapacity pro roční standardní kapacitu, 

čtvrtletní standardní kapacitu a měsíční standardní kapacitu se postupuje 

algoritmem anglické aukce podle jiného právního předpisu upravujícího 

pravidla pro přidělování přepravních kapacit. 

PAD  
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soustavy a je v souladu se všemi ustanoveními tohoto článku. 

5. Aby se uživatelé soustavy mohli aukce zúčastnit, jsou povinni podat 

nabídku na objem v prvním nabídkovém kole. 

6. Provozovatelé přepravních soustav poskytnou uživatelům soustavy 

možnost zadávat nabídky automaticky v jakémkoli cenovém kroku. 

7. Po ukončení příslušného nabídkového kola není možné platné 

nabídky měnit, stahovat ani jinak upravovat. Ze všech platných nabídek 

se stávají platné závazky uživatele soustavy k rezervování kapacity v 

objemu požadovaném za oznámenou cenu, pokud zúčtovací cena aukce 

odpovídá ceně oznámené v příslušném nabídkovém kole. 

8. Objem nabídky v libovolném nabídkovém kole připadající na 

uživatele soustavy je roven kapacitě nabízené v konkrétní aukci nebo je 

menší než tato kapacita. Objem nabídky připadající na uživatele 

soustavy za určitou cenu je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel 

soustavy podal v předchozím kole, nebo je menší než tento objem s 

výjimkou případů, kdy se použije odstavec 16. 

9. V průběhu nabídkového kola lze nabídky bez omezení zadávat, měnit 

a stahovat za předpokladu, že všechny nabídky jsou v souladu s 

odstavcem 8. Platné nabídky zůstávají platnými, dokud nejsou změněny 

nebo staženy. 

10. Pro každý propojovací bod a produkt standardní kapacity se stanoví 

a před příslušnou aukcí se zveřejní velký cenový krok a malý cenový 

krok. Malý cenový krok se stanoví tak, aby zvýšení o počet malých 

cenových kroků vyjádřený celým číslem bylo rovno zvýšení o velký 

cenový krok. 

11. Velký cenový krok je určen tak, aby byla v co nejpřiměřenější míře 

minimalizována délka aukčního procesu. Malý cenový krok je určen tak, 

aby bylo v co nejpřiměřenější míře minimalizováno množství neprodané 

kapacity v případě, že je aukce ukončena za vyšší cenu, než je cena 

vyvolávací. 

12. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy menší než kapacita 

nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo je-li této kapacitě 

rovna, je aukce ukončena. 

13. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita 

nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo nabídkového kola 

následujícího, zahájí se další nabídkové kolo s cenou rovnou ceně z 

předchozího nabídkového kola navýšené o velký cenový krok. 

14. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy rovna kapacitě 

nabízené na konci druhého nabídkového kola nebo nabídkového kola 

následujícího, je aukce ukončena. 

15. Dojde-li k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, cena se 
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sníží a zahájí se další nabídkové kolo. V tomto dalším nabídkovém kole 

je cena rovná ceně použité v nabídkovém kole, jež prvnímu případu 

neúplného prodeje kapacity předcházelo, navýšené o malý cenový krok. 

Následně se konají další nabídková kola, v nichž je cena navyšována 

vždy o malý cenový krok, dokud celková poptávka všech uživatelů 

soustavy není nižší než nabízená kapacita nebo není této kapacitě rovná; 

v takovém okamžiku je aukce ukončena. 

16. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy v prvním 

nabídkovém kole, v němž se uplatňují malé cenové kroky, je roven 

objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v nabídkovém 

kole, jež předcházelo prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, nebo 

je nižší než tento objem. Objem nabídky připadající na uživatele 

soustavy ve všech nabídkových kolech, v nichž se uplatňují malé cenové 

kroky, je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal 

během nabídkového kola, v němž k prvnímu případu neúplného prodeje 

kapacity došlo, nebo je větší než tento objem. 

17. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita 

nabízená v nabídkovém kole s cenou rovnající se ceně, která vedla k 

prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, snížené o malý cenový 

krok, je aukce ukončena. Zúčtovací cenou je cena, která vedla k prvnímu 

případu neúplného prodeje kapacity, a úspěšnými nabídkami jsou 

nabídky předložené během původního nabídkového kola, v němž první 

případ neúplného prodeje kapacity nastal. 

18. Po každém nabídkovém kole se v souhrnné podobě co nejdříve 

zveřejní poptávka všech uživatelů soustavy v konkrétní aukci. 

19. Cena oznámená pro poslední nabídkové kolo, v němž je aukce 

ukončena, se považuje za zúčtovací cenu příslušné aukce s výjimkou 

případů, kdy se použije odstavec 17. 

20. Všem uživatelům soustavy, kteří za zúčtovací cenu podali platnou 

nabídku na objem, je za zúčtovací cenu přidělena kapacita podle jejich 

nabídky na objem. Zúčtovací cenu příslušné aukce, která může být v 

souladu s čl. 26 odst. 2 cenou pevnou nebo pohyblivou, a jakékoli další 

poplatky, které mohou platit v době, kdy lze přidělenou kapacitu 

využívat, hradí uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná. 

21. Po ukončení každé aukce se zveřejní konečný výsledek aukce včetně 

informací o celkových přidělených kapacitách a zúčtovací ceně. 

Uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná, jsou informováni o 

objemu kapacity, která jim byla přidělena; individuální informace se 

sdělují pouze zúčastněným stranám. 

22. Pokud anglická aukce neskončí do plánovaného zahájení (podle 

kalendáře aukcí) příští aukce kapacity na stejné období, je první aukce 
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ukončena a žádná kapacita se nepřidělí. Tato kapacita je nabídnuta v 

následující příslušné aukci. 

Čl. 18 Algoritmus aukce s jednotnou cenou 

1. Při aukci s jednotnou cenou je uspořádáno jediné nabídkové kolo, v 

němž uživatel soustavy nabízí cenu a množství. 

2. Během nabídkového kola příslušné aukce mohou uživatelé soustavy 

předložit až deset nabídek. Jednotlivé nabídky se zpracovávají nezávisle 

na ostatních. Po ukončení nabídkového kola nelze zbývající nabídky 

změnit ani stáhnout. 

3. V nabídce jsou uvedeny tyto informace: 

a) totožnost žádajícího uživatele soustavy; 

b) dotčený propojovací bod a směr toku; 

c) standardní kapacitní produkt, pro který se o kapacitu žádá; 

d) objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, o který se 

žádá, jenž je roven kapacitě nabízené v konkrétní aukci, nebo je nižší; 

e) minimální objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, 

o jehož přidělení podle příslušného algoritmu má uživatel soustavy 

zájem v případě, že mu není přidělen objem požadovaný v souladu s 

písmenem d); 

f) ceny nabídek, které nejsou nižší než vyvolávací cena za příslušný 

standardní kapacitní produkt, které je uživatel soustavy ochoten za 

požadovanou kapacitu zaplatit. Nabídky, jejichž cena je nižší než cena 

vyvolávací, se nepřijímají. 

4. Provozovatel přepravní soustavy seřadí všechny nabídky týkající se 

daného standardního kapacitního produktu podle jejich ceny s uvedením 

nejvyšší ceny jako první. 

5. Všechny zbývající nabídky v čase uzávěrky nabídkového kola se 

považují za závazné pro ty uživatele soustavy, kterým byl přidělen 

alespoň minimální objem kapacity požadovaný v souladu s odst. 3 písm. 

e). 

6. Poté, co je sestaveno pořadí nabídek v souladu s odstavcem 4, a pod 

podmínkou dodržení odstavců 7 až 10 se kapacita na jednotlivé nabídky 

přiděluje podle pořadí jejich ceny. Všechny nabídky, kterým je kapacita 

přidělena, se považují za úspěšné. Po přidělení kapacity se zbývající 

nepřidělená kapacita o toto množství sníží. 

7. Po použití odstavce 6 a pod podmínkou dodržení odstavce 9 platí, že 

pokud objem kapacity, na niž uživatel soustavy podal nabídku, překročí 

zbývající nepřidělenou kapacitu (po přidělení kapacity uživatelům 

soustavy, kteří podali nabídku vyšší), je tomuto uživateli soustavy 

přidělena kapacita rovnající se zbývající nepřidělené kapacitě. 

8. Po použití odstavce 7 a pod podmínkou dodržení odstavce 9 platí, že 

349/2015 § 29 odst. 2 (2) Při nedostatku přepravní kapacity pro denní standardní kapacitu 

a vnitrodenní standardní kapacitu se postupuje algoritmem aukce 

s jednotnou cenou podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla 

pro přidělování přepravních kapacit. 

 

PAD  
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Poznám

ka 

 

pokud je ve dvou nebo více nabídkách uvedena stejná cena a objem 

příslušné kapacity, o který se celkově na základě těchto nabídek nadále 

žádá, překročí zbývající objem nepřidělené kapacity, zbývající 

nepřidělený objem se přidělí v poměrné výši k objemům, o něž se v 

těchto jednotlivých nabídkách žádá. 

9. Je-li objem, který má být přidělen na nabídku podle odstavců 6, 7 

nebo 8, nižší než minimální objem kapacity podle odst. 3 písm. e), tato 

nabídka se považuje za neúspěšnou a provede se nové přidělení kapacity 

na zbývající cenovou nabídku či nabídky ve stejné výši podle odstavce 8 

nebo přidělení kapacity na cenovou nabídku, která je další v pořadí, 

podle odstavce 6. 

10. Je-li zbývající objem kapacity, která má být na některou nabídku 

přidělena podle odstavců 6, 7, 8 nebo 9, roven nule, není na tyto 

zbývající nabídky přidělena žádná další kapacita. Tyto nabídky se 

považují za neúspěšné. 

11. Zúčtovací cena je stanovena jako cena nejnižší úspěšné nabídky, 

převýší-li poptávka nabídku za vyvolávací cenu. Ve všech ostatních 

případech se zúčtovací cena rovná ceně vyvolávací. Zúčtovací cenu 

příslušné aukce, která může být v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 

2017/460 pevnou nebo pohyblivou použitelnou cenou, a jakékoli další 

poplatky použitelné v době, kdy lze přidělenou kapacitu využívat, hradí 

uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná. 

Článek 19 

 
Koordinované kapacitní produkty 

Provozovatelé sousedních přepravních soustav společně nabízejí 

koordinované kapacitní produkty podle těchto zásad: 

1. je-li na obou stranách propojovacího bodu k dispozici pevná nebo 

přírůstková kapacita, nabízí se na obou stranách propojovacího bodu 

veškerá pevná kapacita jako kapacita koordinovaná; 

2. provozovatelé přepravní soustavy nabízejí kapacitu pro příslušný 

standardní kapacitní produkt na rezervační platformě v souladu s 

článkem 37 a v souladu s platným postupem přidělování stanoveným v 

kapitole III; 

3. koordinovaná kapacita, již mají dotčení provozovatelé přepravní 

soustavy v daném propojovacím bodě nabízet, se sjednává 

prostřednictvím jednotného postupu přidělování; 

4. uživatelé soustavy dodržují platné podmínky smlouvy či smluv o 

přepravě dotčených provozovatelů přepravních soustav od okamžiku, 

kdy je přepravní kapacita sjednána; 

5. je-li na jedné straně propojovacího bodu k dispozici více pevné 

kapacity na příslušné období než na straně druhé, provozovatel 

přepravní soustavy, který má k dispozici největší část pevné kapacity, 

349/2015 

416/2016 

…../2018 

 

§ 2 odst. 2 

písm. w) 

§ 18 

§ 8a 

 

§ 2 odst. 2 písm. w) 

w) virtuálním hraničním bodem - souhrn dvou a více hraničních bodů 

spojujících sousedící vstupně-výstupní systémy spojených do jednoho 

virtuálního bodu, 

 

§ 18 

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro hraniční body 

 

(1) Na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech lze 

rezervovat pouze produkty standardní kapacity podle § 9 odst. 3, které 

se rezervují formou aukcí na aukční rezervační platformě. 

 

(2) Termíny konání aukcí pro roční standardní kapacity, čtvrtletní 

standardní kapacity a měsíční standardní kapacity jsou stanoveny 

aukčním kalendářem a zveřejněny na aukční rezervační platformě. 

Termíny konání aukcí pro denní standardní kapacity a vnitrodenní 

standardní kapacity jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit4). 

 

PAD  
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ka 

 

může přebývající kapacitu nabídnout uživatelům soustavy jako produkt 

nekoordinované kapacity v souladu s aukčním kalendářem a těmito 

pravidly: 

a) existuje-li na druhé straně propojovacího bodu smlouva o přepravě 

týkající se nekoordinované kapacity, lze kapacitu nabídnout jako 

nekoordinovanou, pokud nepřesahuje objem a dobu platnosti stávající 

smlouvy o přepravě na druhé straně; 

b) pokud se na tuto přebývající kapacitu nevztahuje odst. 5 písm. a), lze 

ji nabízet nejvýše po dobu jednoho roku; 

6. nekoordinovanou kapacitu přidělenou v souladu s odstavcem 5 lze 

používat a nominovat jako takovou. Rovněž ji lze obchodovat na 

sekundárním trhu; 

7. provozovatelé sousedních přepravních soustav vytvoří pro 

koordinovanou kapacitu společný nominační postup, který uživatelům 

soustavy poskytne nástroj k nominaci toků plynu v jejich koordinované 

kapacitě prostřednictvím jediné nominace; 

8. povinnosti spojené s nabídkou koordinované kapacity se v přiměřené 

míře vztahují i na sekundární trhy s kapacitou. Aniž je dotčen odstavec 

1, lze na sekundárním trhu kapacitu, jež byla původně přidělena jako 

kapacita koordinovaná, dále prodávat pouze jako kapacitu 

koordinovanou; 

9. pokud dva nebo více propojovacích bodů propojuje tytéž dva 

sousední vstupně-výstupní systémy, dotčení provozovatelé sousedních 

přepravních soustav nabídnou kapacitu dostupnou v příslušných 

propojovacích bodech v jednom virtuálním propojovacím bodě. Jsou-li 

zúčastněni více než dva provozovatelé přepravní soustavy, protože 

kapacitu v jednom nebo obou vstupně-výstupních systémech uvádí na 

trh více než jeden provozovatel přepravní soustavy, do virtuálního 

propojovacího bodu jsou v co největším možném rozsahu zapojeni 

všichni tito provozovatelé přepravní soustavy. Ve všech případech je 

virtuální propojovací bod zřízen, jen pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) celková technická kapacita ve virtuálních propojovacích bodech se 

rovná součtu technických kapacit v jednotlivých propojovacích bodech, 

které se na virtuálních propojovacích bodech podílejí, nebo je vyšší než 

tento součet; 

b) tyto body usnadňují hospodárné a účelné využití soustavy, mimo jiné 

s ohledem na pravidla stanovená v článku 16 nařízení (ES) č. 715/2009. 

 

Provozovatelé sousedních přepravních soustav zahájí nezbytnou analýzu 

a zřídí funkční virtuální propojovací body do 1. listopadu 2018. 

(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup velikosti technické kapacity, volné koordinované 

kapacity, volné nekoordinované kapacity, termíny konání aukcí a 

odkazy na aukční rezervační platformu pro jednotlivé hraniční body 

nebo virtuální hraniční body. Dále zveřejní velikost technické kapacity 

sousedního provozovatele přepravní soustavy v propojovacím bodě, 

pokud je provozovateli přepravní soustavy známa. 

 

(4) Při zveřejňování volné kapacity provozovatel přepravní soustavy 

zohlední i objemy vyčleněné kapacity podle zvláštního právního 

předpisu upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit5), 

vyčleněná kapacita pro standardní produkty s kratší dobou rezervace, 

než je produkt nabízený v aukci, se do volné kapacity nezapočítává. 

 

(5) Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro hraniční bod nebo 

virtuální hraniční body se hradí pohyblivá nebo fixní cena. Pohyblivou 

cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Energetickým 

regulačním úřadem (dále jen „Úřad“) jako cena pevná v cenovém 

rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, a navýšená 

o aukční prémii. Fixní cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity 

stanovená Úřadem jako cena pevná v cenovém rozhodnutí v době 

konání aukce eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního roku, ve 

kterém je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii. 

 

§ 8a 

Změna určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní 

soustavy 

 

(1) Na žádost subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, který má 

s provozovatelem přepravní soustavy uzavřenou smlouvu o poskytnutí 

služby přepravy plynu, provádí provozovatel přepravní soustavy změnu 

určení vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušný vstupní a 

výstupní virtuální hraniční bod. 

 

(2) Žádost je možné podat pouze pro změnu určení vstupních nebo 

výstupních hraničních bodů na příslušné vstupní nebo výstupní virtuální 

hraniční body, a to pro veškeré přepravní kapacity, na které má daný 

subjekt uzavřené smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu na daném 

vstupním nebo výstupním hraničním bodě. 

 

(3) Provozovatel přepravní soustavy ověří žádost na změnu určení 
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sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla žádost podána.  

 

(4) V případě, že není žádost v souladu s odstavcem 2, informuje 

provozovatel přepravní soustavy subjekt zúčtování nebo zahraničního 

účastníka o identifikovaném nesouladu. V opačném případě odešle 

provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu 

účastníku návrh změny smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. V 

návrhu na změnu smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu dochází 

pouze ke změně určených vstupních nebo výstupních hraničních bodů za 

příslušný vstupní nebo výstupní virtuální hraniční bod. 

Článek 32 odst. 6 

a 7 

6. Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje postupem 

nadnominace. 

7.   Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje pouze v případě, že 

pevná kapacita, ať už kapacita technická, nebo dodatečná, byla 

vyprodána. 

349/2015 

…../2018 

 

§ 31 odst. 2, 

3 a 4 

(2) V případě, že je pro plynárenský den splněna podmínka omezení 

renominací přepravy pro příslušný hraniční bod nebo virtuální hraniční 

bod podle § 30, nebo v případě, že není na příslušném hraničním bodě 

nebo virtuálním hraničním bodě k dispozici žádná standardní 

vnitrodenní pevná přepravní kapacita, může subjekt zúčtování nebo 

zahraniční účastník užívající tento bod podat po termínu podle § 66 odst. 

1 nadnominaci11). 

 

(3) Nadnominací subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podává 

žádost o rezervaci standardní vnitrodenní přerušitelné kapacity. 

 

(4) Pro nadnominace se použijí ustanovení o renominaci přepravy podle 

§ 69 a 70. 

PAD  

Články 33 až 36 

 

Článek 33 

 

Minimální doba předstihu před přerušením 

1. Na přerušitelnou kapacitu se vztahuje minimální doba předstihu před 

přerušením, o níž společně rozhodují provozovatelé sousedních 

přepravních soustav. 

2. Standardní minimální doba předstihu před přerušením pro danou 

plynárenskou hodinu je 45 minut po začátku renominačního cyklu pro 

tuto plynárenskou hodinu. Pokud si dva provozovatelé přepravní 

soustavy přejí dobu předstihu před přerušením zkrátit, podléhá jakákoli 

související dohoda, již tito provozovatelé přepravní soustavy mezi sebou 

uzavřou, schválení příslušného vnitrostátního regulačního orgánu.  

 

Článek 34 

Koordinace procesu přerušení 

Provozovatel přepravních soustav, který vyvolá přerušení, uvědomí 

příslušného provozovatele sousední přepravní soustavy. Provozovatelé 

349/2015 

416/2016 

 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní kapacity, 

postupuje se podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla pro 

přidělování přepravních kapacit. 

 

PAD  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

sousedních přepravních soustav co nejdříve uvědomí své příslušné 

uživatele soustavy, kteří jsou přerušením dotčeni, avšak náležitě při tom 

dbají o spolehlivost informací. 

  

Článek 35 

Stanovená posloupnost přerušení 

1. Pořadí, v jakém se přerušení provádí, pokud celkový počet nominací 

překročí množství plynu, který může protékat určitým propojovacím 

bodem, je stanoveno na základě časového razítka příslušných smluv o 

přepravě pro přerušitelnou kapacitu. V případě přerušení mají přednost 

smlouvy o přepravě, které vstoupily v platnost dříve, před smlouvami o 

přepravě, které vstoupily v platnost později. 

2. Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v odstavci 1 uvedeny v 

příkazu k přerušení dvě nebo více nominací na stejném pořadí a 

provozovatel přepravní soustavy je nepřeruší všechny, uplatní se 

poměrné snížení těchto jednotlivých nominací. 

3. Aby byly zohledněny rozdíly mezi různými službami přerušitelné 

kapacity v rámci Unie, provozovatelé sousedních přepravních soustav 

provádějí a koordinují společné postupy stanovené v tomto článku podle 

situace v jednotlivých propojovacích bodech. 

  

Článek 36 

Důvody přerušení 

Provozovatelé přepravní soustavy uvedou důvody přerušení buď přímo 

ve svých smlouvách o přepravě pro přerušitelnou kapacitu, nebo v 

obecných podmínkách, jimiž se tyto smlouvy řídí. Důvody přerušení 

mohou mimo jiné zahrnovat kvalitu, tlak, teplotu a modely toku plynu, 

využívání smluv o pevné kapacitě, údržbu, omezení v dodávce a odběru 

plynu ze soustavy, závazky veřejné služby a řízení kapacity vyplývající 

z postupů pro řízení překročení kapacity. 

 

 

 349/2015 

416/2016 

…../2018 

 

 

§ 18 odst. 5 (5) Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro hraniční bod nebo 

virtuální hraniční body se hradí pohyblivá nebo fixní cena. Pohyblivou 

cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Energetickým 

regulačním úřadem (dále jen „Úřad“) jako cena pevná v cenovém 

rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, a navýšená 

o aukční prémii. Fixní cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity 

stanovená Úřadem jako cena pevná v cenovém rozhodnutí v době 

konání aukce eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního roku, ve 

kterém je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii. 

PAD  

Článek 37 odst. 1  1. Provozovatelé přepravní soustavy toto nařízení uplatňují tak, že 

nabízejí kapacitu prostřednictvím jedné společné internetové rezervační 

349/2015 § 8 odst. 1, 2 

a 3 

(1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu je 

podávána subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem nejpozději 

PAD  
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Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 

ID 

Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc

ení * 

 

Poznám

ka 

 

platformy nebo omezeného počtu těchto platforem. Provozovatelé 

přepravní soustavy mohou tyto platformy provozovat sami nebo 

prostřednictvím dohodnuté strany, která v případě potřeby jedná jejich 

jménem s uživateli soustavy. 

 10 pracovních dnů do 10:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo 

před rezervací přepravní kapacity nebo před konáním aukce na aukční 

rezervační platformě. 

 

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření 

smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu  podle odstavce 

1 a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o poskytnutí 

služby přepravy plynu  žadateli o uzavření smlouvy do 16:00:00 hodin 

pátého pracovního dne od podání žádosti. 

 

(3) Žadatel o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu 

přijme návrh smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu  podle 

odstavce 2 tak, aby smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu  byla 

uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00:00 hodin před 

uskutečněním přepravy nebo před rezervací přepravy nebo před 

konáním aukce na aukční rezervační platformě. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 

Číslo Sb./ 

ID 

Název předpisu Účinnost 

předpisu 

1.  349/2015 Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1. 1. 2016 

2.  416/2016  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 1. 1. 2017 

3.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

Předpokládané 

datum předložení 

Předpokládané 

datum nabytí 
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přípravy / stav 

přípravy 

vládě  účinnosti 

1.   ERÚ Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem září 2018/ 

zahájeno 

říjen 2018 1. ledna 2019 

2.        

3.        
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