
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU   

 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 
 
§ 2 odst. 2 
písm. w) 
 

§ 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, 

 

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. 

§ 8a odst. 1 § 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 

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 
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výstupních hraničních bodů na příslušný vstupní a výstupní 
virtuální hraniční bod. 

 

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. 

§ 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 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie 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. 

32017R0459 Čl. 9 odst. 1 
 
1. Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí standardní 
roční, čtvrtletní, měsíční, denní a vnitrodenní kapacitní 
produkty. 

§ 18 (1) Na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních 
bodech lze rezervovat pouze produkty standardní kapacity podle § 

32017R0459 Článek 19 
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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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit). 

 

(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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit, 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 

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, 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 
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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. 

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 
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nezbytnou analýzu a zřídí funkční virtuální propojovací body 
do 1. listopadu 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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit). 

(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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit, vyčleněná kapacita pro standardní 
produkty s kratší dobou rezervace, než je produkt nabízený v 
aukci, se do volné kapacity nezapočítává. 

32017R0459 Článek 8 
 
Metodika přidělování 
1.   Pro přidělování kapacity v propojovacích bodech se 
používají aukce, s výjimkou případů, kdy se používá 
alternativní mechanismus přidělování podle článku 30. 
 
2.   Ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob 
pořádání aukcí. Příslušné aukční procesy se pro všechny 
dotčené propojovací body zahajují současně. V jednotlivých 
aukčních procesech týkajících se jediného standardního 
kapacitního produktu je kapacita přidělována nezávisle na 
všech ostatních aukčních procesech s výjimkou případů, kdy 
je nabízena přírůstková kapacita nebo kdy je na základě 
dohody přímo zúčastněných provozovatelů přepravních 
soustav a se souhlasem příslušných vnitrostátních 
regulačních orgánů přidělována kapacita konkurenční. 
Vnitrostátní regulační orgán jakéhokoli sousedního a 
dotčeného členského státu může uvést postoj, jenž musí být 
příslušným vnitrostátním regulačním orgánem zohledněn. Je-
li nabízena přírůstková kapacita, nezávislé přidělování se 
nevztahuje na současně probíhající aukční procesy pro 
příslušné úrovně nabízené kapacity, jelikož ty jsou na sobě 
navzájem závislé, protože může být přidělena pouze jedna 
úroveň nabízené kapacity. 
 
3.   Standardní kapacitní produkty jsou řazeny v logickém 
pořadí: nejdříve jsou nabízeny roční kapacitní produkty a po 
nich následují kapacitní produkty s bezprostředně kratší 
dobou platnosti ve stejném období. Touto zásadou se řídí 
časový plán aukcí stanovených v článcích 11 až 15. 
 
4.   Pravidla týkající se standardních kapacitních produktů 
stanovených v článku 9 a aukcí stanovených v článcích 11 až 
15 se vztahují na koordinovanou i nekoordinovanou kapacitu 
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v propojovacím bodě. 
 
5.   Dostupnost příslušných standardních kapacitních 
produktů v rámci dané aukce se sděluje v souladu s články 11 
až 15 a podle aukčního kalendáře. 
 
6.   Vyčlení se objem odpovídající alespoň 20 % stávající 
technické kapacity v každém propojovacím bodě a nabízí se 
v souladu s odstavcem 7. Je-li dostupná kapacita nižší než 
podíl technické kapacity, jež má být vyčleněna, vyčlení se 
celá dostupná kapacita. Tato kapacita se nabízí v souladu s 
odst. 7 písm. b), zatímco zbývající vyčleněná kapacita se 
nabízí v souladu s odst. 7 písm. a). 
 
7.   Kapacita vyčleněná v souladu s odstavcem 6 se nabízí za 
předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 
a) objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické 
kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve 
při každoroční aukci roční kapacity stanovené v článku 11, 
jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během pátého 
plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 
plynárenského roku, a 
b) další objem odpovídající alespoň 10 % stávající 
technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut 
nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v 
článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem 
během plynárenského roku předcházejícího začátku 
příslušného plynárenského roku. 
 
8.   V případě přírůstkové kapacity se vyčlení objem 
odpovídající alespoň 10 % přírůstkové technické kapacity v 
dotčeném propojovacím bodě, který je nabídnut nejdříve při 
každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, 
jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během 
plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 
plynárenského roku. 
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9.   Přesný podíl kapacity, jež má být vyčleněna podle 
odstavců 6 a 8, podléhá v každém propojovacím bodě 
konzultaci se zúčastněnými stranami, dohodě mezi 
provozovateli přepravních soustav a schválení vnitrostátních 
regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány zejména 
zváží vyčlenění větších podílů kapacity s kratší dobou 
platnosti rezervace, aby zabránily uzavření navazujícího trhu 
s dodávkami. 
 
10.   Kapacita vytvořená prostřednictvím jiných než tržních 
postupů, pro niž bylo konečné investiční rozhodnutí přijato 
bez předchozích závazků uživatelů soustavy, se nabízí a 
přiděluje jako dostupné standardní kapacitní produkty v 
souladu s tímto nařízením. 

§ 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. 

32017R0459 Článek 17 odst. 20 
 
20.   Všem uživatelům soustavy, kteří za zúčtovací cenu 
podali platnou nabídku na objem, se za zúčtovací cenu přidělí 
kapacita podle jejich nabídky na objem. Je-li nabízena 
přírůstková kapacita, je přidělení přírůstkové kapacity 
podmíněno výsledkem ekonomického testu podle článku 22. 
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. 

§ 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. 

32017R0459 Článek 18 odst. 20 
 
20.   Všem uživatelům soustavy, kteří za zúčtovací cenu 
podali platnou nabídku na objem, se za zúčtovací cenu přidělí 
kapacita podle jejich nabídky na objem. Je-li nabízena 
přírůstková kapacita, je přidělení přírůstkové kapacity 
podmíněno výsledkem ekonomického testu podle článku 22. 
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 
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soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná. 
§ 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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit6). 

 

6) Článek 17 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 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 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 
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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 
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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 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 
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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 ukončena a žádná kapacita se 
nepřidělí. Tato kapacita je nabídnuta v následující příslušné 
aukci. 

§ 29 odst. 2 (2) Při nedostatku přepravní kapacity pro denní standardní 
kapacitu a vnitrodenní standardní kapacitu se postupuje 
algoritmem aukce s jednotnou cenou podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit7). 

32017R0459 Článek 18 
 
Algoritmus aukce s jednotnou cenou 
 
1. Při aukci s jednotnou cenou je uspořádáno jediné 
nabídkové kolo, v němž uživatel soustavy nabízí cenu a 
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7) Článek 18 nařízení Komise (EU) 2017/459. 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 
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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 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 
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použitelné v době, kdy lze přidělenou kapacitu využívat, 
hradí uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná. 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 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. 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 Článek 34 
 
Koordinace procesu přerušení 
 
Provozovatel přepravních soustav, který vyvolá přerušení, 
uvědomí příslušného provozovatele sousední přepravní 
soustavy. Provozovatelé sousedních přepravních soustav co 
nejdříve uvědomí své příslušné uživatele soustavy, kteří jsou 
přerušením dotčeni, avšak náležitě při tom dbají o 
spolehlivost informací. 
 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 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 
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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. 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 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. 

§ 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 přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím pravidla pro přidělování přepravních kapacit9).  

9) Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) 2017/459. 
Článek 15 odst. 8 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 Článek 15 
 
Aukce vnitrodenní kapacity 
1.   Existuje-li dostupná kapacita, koná se každou hodinu 
během plynárenského dne aukce vnitrodenní kapacity 
algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18. 
 
2.   První nabídkové kolo se zahajuje v celou hodinu 
následující po zveřejnění výsledků poslední aukce kapacity v 
režimu na následující den (včetně přerušitelné kapacity, 
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pokud byla nabídnuta) v souladu s článkem 14. První 
nabídkové kolo končí v 1:30 UTC (zimního času) nebo v 
00:30 UTC (letního času) před začátkem plynárenského dne. 
Přidělení úspěšných nabídek nabývá účinku od 5:00 UTC 
(zimního času) nebo od 4:00 UTC (letního času) příslušného 
plynárenského dne. 
 
3.   Poslední nabídkové kolo končí v 00:30 (zimního času) 
nebo ve 23:30 UTC (letního času) příslušného plynárenského 
dne. 
 
4.   Uživatelé soustavy jsou oprávněni podávat, stahovat nebo 
měnit nabídky od zahájení jednotlivých nabídkových kol až 
do jejich ukončení. 
 
5.   Každou hodinu příslušného plynárenského dne se jako 
vnitrodenní kapacita draží kapacita použitelná od příslušné 
hodiny + 4. 
 
6.   Jednotlivá nabídková kola se zahajují na začátku každé 
hodiny příslušného plynárenského dne. 
 
7.   Každé nabídkové kolo trvá od svého zahájení 30 minut. 
 
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. 
 
9.   Provozovatelé přepravní soustavy zveřejňují dostupný 
objem vnitrodenní pevné kapacity, již nabízejí, po ukončení 
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poslední aukce v režimu na následující den a v souladu s čl. 
32 odst. 9. 
 
10.   Provozovatelé přepravní soustavy umožní uživatelům 
soustavy, kteří podávají nabídky v aukcích kapacity v režimu 
na následující den, automatické zadání platných neúspěšných 
nabídek do následující aukce vnitrodenní kapacity. 
 
11.   Kapacita se přidělí do 30 minut po ukončení 
nabídkového kola za předpokladu, že nabídky byly přijaty a 
provozovatel přepravní soustavy přistoupí k procesu 
přidělování. 
 
12.   Výsledky aukce se oznamují současně všem 
jednotlivým uživatelům soustavy. 
 
13.   Souhrnné informace o výsledcích aukce se zveřejňují 
alespoň na konci každého dne. 

§ 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 nadnominaci10). 

(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. 

 
10) Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

Článek 15 odst. 8 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

32017R0459 Článek 32 

Přidělování služeb přerušitelné kapacity 

1.   Od 1. ledna 2018 smějí provozovatelé přepravní soustavy 
nabízet standardní kapacitní produkty pro přerušitelnou 
kapacitu na dobu delší než jeden den, pouze pokud příslušný 
standardní měsíční, čtvrtletní nebo roční kapacitní produkt 
pro pevnou kapacitu byl prodán za aukční prémii, byl 
vyprodán nebo nebyl nabízen. 

2.   Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí denní produkt 
pro přerušitelnou kapacitu v obou směrech v propojovacích 
bodech, v nichž byl příslušný standardní kapacitní produkt 
pro pevnou kapacitu v režimu na následující den vyprodán 
nebo nebyl nabízen. V propojovacích bodech 
s jednosměrným tokem, v nichž je pevná kapacita nabízena 
pouze v jednom směru, nabízejí provozovatelé přepravní 
soustavy v opačném směru alespoň denní produkt pro 
přerušitelnou kapacitu. 
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3.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, nemá to nepříznivý 
dopad na nabízený objem pevné kapacity. Provozovatelé 
přepravní soustavy nesmějí vyčleňovat kapacitu, již lze 
nabízet jako kapacitu pevnou, za účelem její nabídky jako 
kapacity přerušitelné. 

4.   Jsou-li nabízeny jiné přerušitelné kapacitní produkty než 
produkty denní, použijí se pro přerušitelnou kapacitu tytéž 
standardní kapacitní produkty jako pro pevnou kapacitu, 
pokud jde o dobu trvání produktů. 

5.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se 
s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím 
aukčního procesu. 

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. 

8.   Jsou-li aukce produktů přerušitelné kapacity pořádány 
v delším než vnitrodenním intervalu, provozovatelé přepravní 
soustavy zveřejní před začátkem aukčního procesu nabízené 
objemy přerušitelné kapacity (pokud jsou známy). 

9.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se 
s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím 
samostatné aukce poté, co byla přidělena pevná kapacita se 
stejnou dobou platnosti rezervace, a zároveň dříve, než začne 
aukce pevné kapacity s kratší dobou platnosti rezervace. 
10.   Jsou-li aukce přerušitelné kapacity nabízeny, provádějí 
se v souladu se stejnými zásadami pořádání a ve stejných 
lhůtách, jaké platí pro pevnou kapacitu. Přesná data aukcí 
přerušitelné kapacity jsou s výjimkou vnitrodenní 
přerušitelné kapacity podrobně stanovena v aukčním 
kalendáři. Pro každoroční aukce roční kapacity, všechny 
každoroční aukce čtvrtletní kapacity a všechny klouzavé 
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aukce měsíční kapacity provozovatelé přepravní soustavy 
informují uživatele soustavy o objemu přerušitelné kapacity, 
jež má být nabízena jeden týden před zahájením aukce. 
Pokud aukce pevné kapacity nebyla ke stanovenému dni 
zahájení aukce přerušitelné kapacity uzavřena, zahájí se 
aukce přerušitelné kapacity nejpozději následující obchodní 
den po ukončení příslušných aukcí pevné kapacity. 
V takových případech se případná změna nabízených objemů 
oznámí nejméně 12 hodin před zahájením příslušné aukce 
přerušitelné kapacity. 

§ 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. 
 

19) Nařízení Komise (EU) č. 2015/703 ze dne 30. dubna 
2015, kterým se stanoví síťový kodex pro interoperabilitu a 
pravidla pro výměnu údajů. 

32017R0459 Článek 5 
 
Standardní postup komunikace 
 
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. 
 
2.   Standardní postupy komunikace zahrnují zejména ty, 
které se týkají přístupu uživatelů soustavy k systému aukcí 
provozovatelů přepravních soustav nebo příslušné rezervační 
platformě a k přehledu poskytnutých informací o aukcích. 
Časový plán a obsah vyměňovaných údajů jsou v souladu s 
ustanoveními kapitoly III. 
 
3.   Standardní postupy komunikace přijaté provozovateli 
přepravních soustav zahrnují prováděcí plán a dobu platnosti, 
které jsou v souladu s vytvořením rezervační platformy či 
platforem podle článku 37. Provozovatelé přepravní soustavy 
zajistí důvěrnost obchodně citlivých informací. 

§ 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 

32017R0459 Článek 7 
 
Výměna informací mezi provozovateli sousedních 
přepravních soustav 
1. Provozovatelé sousedních přepravních soustav si 
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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. 
 

19) Nařízení Komise (EU) č. 2015/703 ze dne 30. dubna 
2015, kterým se stanoví síťový kodex pro interoperabilitu a 
pravidla pro výměnu údajů. 

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. 

§ 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. 

32017R0459 Článek 5 
 
Standardní postup komunikace 
 
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. 
 
2.   Standardní postupy komunikace zahrnují zejména ty, 
které se týkají přístupu uživatelů soustavy k systému aukcí 
provozovatelů přepravních soustav nebo příslušné rezervační 
platformě a k přehledu poskytnutých informací o aukcích. 
Časový plán a obsah vyměňovaných údajů jsou v souladu s 
ustanoveními kapitoly III. 
 
3.   Standardní postupy komunikace přijaté provozovateli 
přepravních soustav zahrnují prováděcí plán a dobu platnosti, 
které jsou v souladu s vytvořením rezervační platformy či 
platforem podle článku 37. Provozovatelé přepravní soustavy 
zajistí důvěrnost obchodně citlivých informací. 

§ 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 

32014R0312 Článek 8 
 
Vyrovnávací služby  
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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. 

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 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 

 

22/25 

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

§ 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 

32014R0312 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 
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přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to postupem 
uvedeným v příloze č. 8  k této vyhlášce. 

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 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 
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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. 
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Číslo předpisu EU (CELEX 

číslo) 

Název předpisu EU 

32017R0459 Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v 
plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 

32014R0312 Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích 
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Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 10.10.2018 

                                                                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 1 Toto nařízení stanoví kodex sítě, který vymezuje pravidla vyrovnávání 

plynu, včetně pravidel pro postupy nominace souvisejících se sítí, 
vyrovnávací poplatky, postupy vypořádání, které jsou spojeny s denním 
vyrovnávacím poplatkem, a pravidel provozního vyrovnávání mezi 
sítěmi provozovatelů přepravní soustavy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 2 
1.   Toto nařízení se vztahuje na vyrovnávací zóny v rámci Unie. 

2.   Toto nařízení se nevztahuje na vyrovnávací zóny v členských 
státech, které mají výjimku na základě článku 49 směrnice 2009/73/ES. 

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

4.   Toto nařízení se nevztahuje na stavy nouze, kdy provozovatel 
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 (5), 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 oznámení v souladu s článkem 5. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 3 
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 přepravních soustavách a kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
(6), 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; 

3) „poplatkem za neutralitu vyrovnávání“ se rozumí poplatek 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



VIII. 
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.docx      
str. 2 z 39   

Celex:  32014R0312 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 091 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 
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 platformě; 

 6) „vyrovnávací platformou“ se rozumí obchodní platforma, v jejímž 
rámci je provozovatel přepravní soustavy obchodujícím 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 plynárenský den; 
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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 vyrovnávacími 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 plynárenského dne, která 
uživatelům sítě uložil provozovatel přepravní soustavy. 

19) „základním scénářem“ se rozumí model poskytování informací, 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 měřených 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. 
  

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  
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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 § 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 4 odst. 2 
až 4 2.   Pravidla vyrovnávání stanovená v souladu s tímto nařízením 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. 

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 vztahuje na tento subjekt v rozsahu definovaném v 
použitelných vnitrostátních předpisech. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

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 oznámení 
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 obchodních 

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  
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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 oznámené 
množství nebo v kWh/h pro hodinové oznámené množství podle toho, 
jak to vyžaduje provozovatel přepravní soustavy. 
  
5.   Pokud provozovatel přepravní soustavy obdrží odpovídající soubor 
obchodních oznámení o odevzdání a získání a oznámená 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 oznámené 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 plynárenský 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). 
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Článek 6 

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 plynárenský 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). 

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. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 7 Krátkodobé standardizované produkty 
 
1.   S krátkodobými standardizovanými produkty se obchoduje 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 platformy, a 
přijímající obchodující účastník je obchodující účastník, který ji přijme. 

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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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 množství rovnající se oznámenému množství 
a poskytne provozovateli 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 množství 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 provozovatele obchodní platformy. 

Článek 8 Vyrovnávací služby  
 
1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn pořídit si vyrovnávací 

349/2015 
9384 

§ 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 

PAD  
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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 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 

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.  
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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.  
 
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 

349/2015 
9384 

§ 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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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 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 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. 

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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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 
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 11 1.   S cílem podpořit likviditu krátkodobého velkoobchodního trhu s 
plynem může vnitrostátní regulační orgán poskytovat provozovateli 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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přepravní soustavy pobídky, aby prováděl vyrovnávací akce účinně nebo 
maximalizoval provádění vyrovnávacích akcí obchodováním s 
krátkodobými standardizovanými produkty. 
2.   Provozovatel přepravní soustavy může vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu předložit ke schválení pobídkový mechanismus, který musí být v 
souladu s obecnými zásadami stanovenými 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 zúčastněné 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 povinností 
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. 

Článek 12 
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 předpovědi očekávaných dodávek 
a odběrů, a to podle specifických potřeb provozovatele přepravní 
soustavy. 

3.   Články 13 až 16 o nominaci a renominaci pro produkty 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 minimálního přerušení uvedená v 
článku 22 nařízení (EU) č. 984/2013. 

Článek 13 
Nominace a renominace poskytované uživateli sítě provozovatelům 
přepravních soustav ve vztahu k místům propojení obsahují 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. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   

Článek 14 
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 nominaci, kterou 
obdrží od uživatele sítě před uplynutím lhůty pro nominaci. 

3.   Provozovatel přepravní soustavy zašle příslušným uživatelům 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: 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 plynárenský 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 
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 plynárenského dne D. Provozovatel 
přepravní soustavy zahájí cyklus renominace na začátku každé hodiny v 
období pro renominaci. 

2.   Provozovatel přepravní soustavy zohlední v cyklu renominace 
poslední renominaci, kterou obdrží od uživatele sítě před začátkem 
cyklu renominace. 

3.   Provozovatel přepravní soustavy zašle příslušným uživatelům 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 16 
1.   Pokud v místě propojení existují současně denní a hodinové 
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 předkládány na obou stranách 
tohoto místa propojení. Při této konzultaci se vezmou v úvahu alespoň 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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tyto body: 

a) finanční dopad na provozovatele přepravní soustavy a uživatele sítě; 

b) dopad na přeshraniční obchod; 

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

2.   Po této konzultaci schválí případné navržené změny vnitrostátní 
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 
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 zápornému 
implicitnímu nominačnímu průtoku, 

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

b
) 

renominaci nejpozději dvě hodiny po začátku cyklu renominace 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 odběrům. 

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 

   NA  
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kapacitu a kapacitu podléhající pravidlům pro řízení překročení 
kapacity, může provozovatel přepravní soustavy v zásadě změnit 
množství plynu požadované v nominaci nebo renominaci pouze za 
mimořádných okolností a nouzového stavu, kdy je zjevně ohrožena 
bezpečnost a stabilita systému. Provozovatelé přepravní soustavy o 
takové provedené akci informují vnitrostátní regulační orgán. 

Článek 18 
1.   Vnitrostátní regulační orgán po konzultaci s provozovatelem 
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 požadovány 
nominace a renominace, uplatní se tyto zásady: 

a) uživatelé sítě jsou oprávněni podávat renominace pro plynárenský 
den; 

b
) 

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

 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 19 
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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 20 
1.   Provozovatel přepravní soustavy předloží metodiku výpočtu denního 
vyrovnávacího poplatku, která bude použita v jeho vyrovnávací zóně, ke 
schválení vnitrostátnímu regulačnímu 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 definuje: 

a) výpočet denního vyrovnávacího množství uvedeného v článku 21; 

b) odvození použitelné ceny uvedené v článku 22 a 

c) všechny ostatní nezbytné parametry. 
 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 odpovídajícím 
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 plynárenském dni 
rovný součtu jeho odběrů v tomto plynárenském dni, je pozice uživatele 
sítě pro tento plynárenský den považována za vyrovnanou. 
 
4. Pokud se součet dodávek provedených uživatelem sítě v 
plynárenském dni nerovná součtu jeho odběrů v tomto plynárenském 
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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

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 

349/2015 
 
 
 
 

§ 88 
 
 
 
 

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. 
 

NA  
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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 
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:  

349/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349/2015 

§ 93 odst. 1 
až 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 10 

(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. 
 
(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. 

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 
𝑃𝑃𝑛𝑛áℎ𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ ∗  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 
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 
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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. 

 
ii)  Pro hodnotu systémové odchylky v intervalu (0; 

74470 MWh) 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =  0,98 − 0,03 ∗
𝑆𝑆𝑆𝑆

74470 
Kde: 
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 
𝑃𝑃𝑃𝑃áℎ𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑟𝑟ℎ ∗  𝑘𝑘𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

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 ( - 
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74470 MWh;0) 

𝑘𝑘𝑧𝑧𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =  1,02 + 0,03 ∗
𝑆𝑆𝑆𝑆

74470 
Kde: 
SO je hodnota systémové odchylky za příslušný 
plynárenský den v MWh 
 

iii) Pro hodnotu systémové odchylky menší nebo rovnou -
74470 MWh 

kzDVM = 1,05 
Článek 23 

1.   Provozovatel přepravní soustavy vypočte denní vyrovnávací 
poplatky pro každého uživatele sítě vynásobením denního 
vyrovnávacího množství uživatele sítě použitelnou cenou stanovenou 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. 

 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   

Článek 24 
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 minimalizovala 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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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každý uživatel sítě podá jednou. 

Článek 25 
Existují tři typy vnitrodenních závazků, každý z nich slouží jako 
pobídka pro uživatele sítě, aby dosáhl specifického cíle stanoveného 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; 

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 definovaném 
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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 
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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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) 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 kategorie míst 
vstupu nebo výstupu navrhnout různé vnitrodenní závazky, aby různým 
kategoriím uživatelů sítě poskytl lepší pobídky, a zabránil tak křížovým 
subvencím. Právem provozovatele 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 vnitrodenního závazku, který hodlá 
zavést, včetně metodiky a předpokladů použitých k dosažení závěru, že 
závazek splňuje kritéria stanovená v odstavci 2. 

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. 
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6.   Provozovatel přepravní soustavy předloží doporučení vnitrostátnímu 
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 
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 stanovená 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 28 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 regulačnímu orgánu ke schválení v souladu s článkem 27, 
aby jej (je) mohl nadále využívat. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   

Článek 29 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 

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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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. 
 
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 
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 
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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 
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 metodice uvedené v čl. 30 
odst. 2. 

3.   V případě, že uživatel sítě poplatky nezaplatí, provozovatel 
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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 32 
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. 

 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 33 
1.   Neposkytuje-li již provozovatel přepravní soustavy informace 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 elektronickém formátu; 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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. 

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 informační 
systém uživatelů sítě. 

4.   Vnitrostátní regulační orgán rozhodne o jednom informačním 
modelu pro každou zónu vyrovnávání. Pro poskytování 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 vnitrostátní regulační orgán, 
podle toho, co je na místě, předběžnou tržní konzultaci. 

Článek 34 
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 provozovatel 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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



VIII. 
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.docx      
str. 28 z 39   

Celex:  32014R0312 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 091 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 
soustavy v plynárenský den D uživatelům 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 poskytnuty 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 schválení 
vnitrostátním regulačním orgánem a provozovatel přepravní soustavy ji 
zveřejní. 

5.   Provozovatel přepravní soustavy může uživatele sítě požádat, aby 
uvedli, ke kterým informacím uvedeným v odstavci 2 mají přístup. Na 
základě obdržených odpovědí tento provozovatel 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 plynárenský den D nejméně dvakrát za 
plynárenský den D alespoň informace o souhrnných dodávkách a 
odběrech. 

Článek 35 
1.   Je-li uplatněn informační model podle varianty 1, provozovatel 
přepravní soustavy v plynárenský den D poskytne uživateli sítě 
přinejmenším dvě aktualizace jejich přídělů měřených 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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   
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hodiny toků plynu. 

Článek 36 
1.   Použije-li se informační model podle základního scénáře: 

a
) 

v plynárenský den D–1 poskytne provozovatel přepravní soustavy 
uživatelům sítě předpověď jejich odběrů neměřených 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 schválení 
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; 

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, provozovatel 
přepravní soustavy v plynárenský den D poskytne uživatelům 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, provozovatel 
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). 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 37 
1.   Nejpozději do konce plynárenského dne D + 1 poskytne 
provozovatel přepravní soustavy každému uživateli sítě počáteční příděl 
pro jeho dodávky a odběry na plynárenský den D a počáteční denní 
vyrovnávací množství. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 plynárenském dni D. 

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

Článek 38 
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 posouzení 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 informací. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 39 
1.   Každý provozovatel distribuční soustavy související s vyrovnávací 
zónou a každá strana provádějící předpověď poskytnou provozovateli 
přepravní soustavy v příslušné vyrovnávací zóně informace nezbytné 
pro poskytování informací uživatelům sítě podle tohoto nařízení. Tyto 
informace zahrnují dodávky do distribuční soustavy a odběry z ní bez 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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ohledu na to, zda je daná soustava součástí uvedené vyrovnávací zóny, 
či nikoli. 

2.   Informace, jejich formát a postup jejich poskytování definují 
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 vnitrostátní předpisy, a 
musí být v souladu s formátem, který provozovatel přepravní soustavy 
používá k poskytování informací uživatelům sítě. 

4.   Vnitrostátním regulační orgán může požádat provozovatele 
přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a stranu 
provádějící předpověď, aby navrhli pobídkový mechanismus pro 
poskytování přesné předpovědi odběrů prováděných uživatelem sítě 
neměřených denně, který bude splňovat kritéria stanovená pro 
provozovatele přepravní soustavy v čl. 11 odst. 4. 

5.   Po předchozí konzultaci s dotčenými provozovateli přepravní 
soustavy a provozovateli distribuční soustavy vnitrostátní 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 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 provozovatel dostatek času na to, aby je poskytl uživatelům sítě. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   

Článek 41 
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. 

   NA  
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2.   Odstavec 1 se obdobně vztahuje na variantu 1. 
Článek 42 

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 poskytují 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

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.  
 

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, 

PAD  
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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. 

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. 

Článek 43 odst. 5 
až 7 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 neomezuje rozvoj krátkodobého 
velkoobchodního trhu s plynem a provozovatel přepravní soustavy má 
dostatek informací, aby zajistil přesný příděl pro využití služby 
flexibility prostřednictvím akumulace následující plynárenský den. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

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 

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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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. 

 

Článek 45 
 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 46 
 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 velkoobchodního trhu s 
plynem v době vypracování zprávy, a to mimo jiné včetně 
následujících informací, má-li je provozovatel 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 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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) 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 krátkodobého 
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 aktualizují, se předkládají ročně. 

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 rozhodování o 
tom, zda zprávu schválí, posoudí vnitrostátní regulační orgán její dopad 
na harmonizaci vyrovnávacích režimů, usnadnění integrace trhu, 
zaručení nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a efektivního 
fungování trhu s plynem. 

5.   Použije se postup podle čl. 27 odst. 2. 
Článek 47 
 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 platforma, aby mohl provozovatel přepravní soustavy 
provádět vyrovnávání. 

2.   Provozovatelé přepravní soustavy zváží, zda lze zřídit společnou 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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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 považována za účinnou. Je-li zřízena společná 
vyrovnávací platforma, 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 
 

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

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 49 
 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 regulované 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 50 
 1.   Přípustné odchylky lze uplatnit pouze v případě, že uživatelé 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   
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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 množství 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; 

c) nebrzdí rozvoj krátkodobého velkoobchodního trhu s plynem; 

d
) 

nevede ke zbytečně nadměrnému zvýšení nákladů provozovatele 
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 vypočtenou s 
ohledem na uplatnění odchylky v předpovědi odběrů provedených 
uživatelem sítě neměřených denně, jež představuje množství, o které 
příslušná předpověď: 
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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. 

 

Článek 51 
 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 krátkodobých 
standardizovaných produktů. 

3.   Nadbytečnou flexibilitu lze uvolnit buď: 

a
) 

podle podmínek stávající smlouvy, pokud obsahuje ustanovení, která 
povolují snížit množství plynu, k němuž se vztahuje 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 požadován pro vyrovnávací 
účely, čímž by se ostatním uživatelům sítě zpřístupnilo větší 
množství flexibility. 

 

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

5.   Provozovatel přepravní soustavy konzultuje se zúčastněnými 
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 dlouhodobé 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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Celex:  32014R0312 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 091 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 
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 
 1.   Vnitrostátní regulační orgán může provozovateli přepravní soustavy 

na základě odůvodněné žádosti povolit, aby ustanovení 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 53 
 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. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

 
 

 
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.     
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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.  9384 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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Celex:  32017R0459 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 273 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 1 Tímto nařízením se zavádí kodex sítě, který v plynárenských 

přepravních soustavách stanoví mechanismy přidělování kapacity pro 
stávající a přírůstkovou kapacitu. Toto nařízení stanoví, jak spolupracují 
provozovatelé sousedních přepravních soustav za účelem prodeje 
kapacity, s ohledem na všeobecná obchodní a technická pravidla, která 
se mechanismů přidělování kapacity týkají. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 2 
1.   Toto nařízení se vztahuje na propojovací body. Podle rozhodnutí 
příslušného vnitrostátního regulačního orgánu se rovněž může vztahovat 
na vstupní body ze třetích zemí a výstupní body do třetích zemí. Toto 
nařízení se nevztahuje na výstupní body ke konečným spotřebitelům 
a do distribučních soustav, vstupní body z terminálů pro „zkapalněný 
zemní plyn (LNG)“ a výrobních zařízení a vstupní body ze skladovacích 
zařízení a výstupní body do skladovacích zařízení. 

2.   Standardizované mechanismy přidělování kapacity zřízené v souladu 
s tímto nařízením zahrnují aukční řízení pro příslušné propojovací body 
v rámci Unie a pro nabídku a přidělování standardních kapacitních 
produktů. Je-li nabízena přírůstková kapacita, mohou být rovněž využity 
alternativní mechanismy přidělování, a to při dodržení podmínek 
stanovených v čl. 30 odst. 2. 

3.   Toto nařízení se vztahuje na veškerou technickou a přerušitelnou 
kapacitu v propojovacích bodech, jakož i na dodatečnou kapacitu ve 
smyslu bodu 2.2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, a na přírůstkovou 
kapacitu. Toto nařízení se nevztahuje na propojovací body mezi 
členskými státy, pokud jednomu z těchto členských států byla udělena 
výjimka na základě článku 49 směrnice 2009/73/ES. 

4.   Je-li uplatňován alternativní mechanismus přidělování kapacity 
podle článku 30, nepoužijí se na úrovně nabízené kapacity ustanovení 
čl. 8 odst. 1 až 7, článků 11 až 18, čl. 19 odst. 2 a článku 37, ledaže 
příslušné vnitrostátní regulační orgány rozhodnou jinak. 

5.   Při uplatnění implicitních metod přidělování kapacity mohou 
vnitrostátní regulační orgány rozhodnout, že nepoužijí články 8 až 37. 

6.   Aby se zabránilo uzavření navazujících trhů s dodávkami, mohou 
vnitrostátní regulační orgány po konzultaci s uživateli soustavy 
rozhodnout o přijetí přiměřených opatření k tomu, aby v propojovacích 
bodech v rámci členského státu předem omezily podávání nabídek na 
kapacitu jediným uživatelem soustavy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 3 
Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 
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Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 10.10.2018 

                                                                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 

 
nařízení (ES) č. 715/2009, článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/460 (6) 
a článku 2 směrnice 2009/73/ES. Kromě toho se použijí tyto definice: 

1
) 

„přírůstkovou kapacitou“ se rozumí možné budoucí zvýšení technické 
kapacity prostřednictvím tržních postupů nebo případná nová kapacita 
vytvořená tam, kde v současnosti žádná neexistuje, jež může být 
nabízena na základě investic do fyzické infrastruktury nebo 
dlouhodobé optimalizace kapacity a následně přidělena pod 
podmínkou pozitivního výsledku ekonomického testu v následujících 
případech: 

a) ve stávajících propojovacích bodech; 

b) zřízením nového propojovacího bodu nebo bodů; 

c
) 

jako fyzická kapacita zpětného toku v propojovacím bodě nebo 
bodech, jež nebyla dříve nabízena; 

 

2
) 

„propojovacím bodem“ se rozumí fyzický nebo virtuální bod spojující 
sousední vstupně-výstupní systémy nebo spojující vstupně-výstupní 
systém s propojovacím vedením, pokud jsou tyto body předmětem 
rezervace ze strany uživatelů soustavy; 

3
) 

„alternativním mechanismem přidělování“ se rozumí mechanismus 
přidělování pro úroveň nabízené kapacity nebo přírůstkovou kapacitu, 
navržený případ od případu provozovateli přepravních soustav 
a schválený vnitrostátními regulačními orgány s cílem vyhovět 
podmíněným poptávkám; 

4
) 

„standardním kapacitním produktem“ se rozumí určitý objem 
přepravní kapacity v průběhu daného časového období v konkrétním 
propojovacím bodě; 

5
) 

„úrovní nabízené kapacity“ se rozumí souhrn dostupné kapacity 
a příslušné úrovně přírůstkové kapacity nabízených pro každý 
standardní roční kapacitní produkt v propojovacím bodě; 

6
) 

„implicitní metodou přidělování“ se rozumí metoda přidělování, kdy je 
případně prostřednictvím aukce současně přidělena jak přepravní 
kapacita, tak odpovídající množství plynu; 

7
) 

„nabídkovým kolem“ se rozumí období, během něhož mohou uživatelé 
soustavy podávat, pozměňovat a stahovat nabídky; 

8
) 

„velkým cenovým krokem“ se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, 
která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní 
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Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
kapacitní produkty; 

9
) 

„projektem k zajištění přírůstkové kapacity“ se rozumí projekt na 
zvýšení technické kapacity ve stávajícím propojovacím bodě nebo na 
zřízení nového propojovacího bodu na základě přidělení kapacity 
v předchozím procesu stanovení přírůstkové kapacity; 

10
) 

„ekonomickým testem“ se rozumí test použitý k posouzení 
hospodářské životaschopnosti projektů k zajištění přírůstkové 
kapacity; 

11
) 

„procesem stanovení přírůstkové kapacity“ se rozumí proces 
posouzení tržní poptávky po přírůstkové kapacitě, jenž se skládá 
z nezávazné fáze, v níž uživatelé soustavy vyjadřují a kvantifikují 
svou poptávku po přírůstkové kapacitě, a ze závazné fáze, v níž jeden 
nebo více provozovatelů přepravní soustavy žádají uživatele soustavy 
o závazný příslib rezervace kapacity; 

12
) 

„koordinovanou kapacitou“ se rozumí standardní kapacitní produkt 
nabízený na pevné bázi, který sestává z odpovídající vstupní 
a výstupní kapacity na obou stranách každého propojovacího bodu; 

13
) 

„propojovací dohodou“ se rozumí dohoda uzavřená provozovateli 
sousedních přepravních soustav, jejichž soustavy jsou propojeny 
v konkrétním propojovacím bodě, v níž jsou uvedeny podmínky, 
provozní postupy a ustanovení, pokud jde o dodávku plynu do 
propojovacího bodu a/nebo odběru plynu z propojovacího bodu, 
s cílem usnadnit efektivní interoperabilitu propojených přepravních 
soustav, jak je uvedeno v kapitole II nařízení (EU) 2015/703; 

14
) 

„konkurenčními kapacitami“ se rozumí kapacity, na něž nelze přidělit 
dostupnou kapacitu v jednom bodě soustavy, aniž by byla zcela nebo 
částečně snížena dostupná kapacita v jiném bodě soustavy; 

15
) 

„aukčním kalendářem“ se rozumí tabulka s informacemi 
o konkrétních aukcích, kterou zveřejňuje síť ENTSOG do ledna 
každého kalendářního roku k aukcím konaným v období od března do 
února následujícího kalendářního roku a která obsahuje časový plán 
všech aukcí, včetně data jejich zahájení a identifikace standardních 
kapacitních produktů, na které se vztahují; 

16
) 

„plynárenským dnem“ se rozumí doba od 5:00 do 5:00 UTC 
následujícího dne v období zimního času a od 4:00 do 4:00 UTC 
následujícího dne v období letního času, pokud je zaveden; 
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ka 

 

17
) 

„vnitrodenní kapacitou“ se rozumí kapacita, která je s ohledem na 
daný den nabízena a přidělena po ukončení aukcí kapacity v režimu 
na následující den; 

18
) 

„anglickou aukcí“ se rozumí aukce, ve které uživatel soustavy zadá 
požadovaná množství k definovaným cenovým krokům, které se 
oznamují postupně; 

19
) 

„aukcí s jednotnou cenou“ se rozumí aukce, v níž uživatel soustavy 
nabídne v jediném nabídkovém kole cenu a množství a všichni 
uživatelé soustavy, kteří získají kapacitu, zaplatí cenu nejnižší vítězné 
nabídky; 

20) „vyvolávací cenou“ se rozumí přípustná minimální cena v aukci; 

21
) 

„malým cenovým krokem“ se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, 
která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní 
kapacitní produkty a která je nižší než velký cenový krok; 

22
) 

„prvním případem neúplného prodeje kapacity“ se rozumí událost, 
kdy celková poptávka všech uživatelů soustavy je menší než kapacita 
nabízená na konci druhého nabídkového kola nebo následujícího 
nabídkového kola; 

23
) 

„virtuálním propojovacím bodem“ se rozumí dva nebo více 
propojovacích bodů, které spojují dva stejné sousední vstupně-
výstupní systémy sloučené za účelem poskytování jediné kapacitní 
služby; 

24
) 

„f-faktorem“ se rozumí podíl současné hodnoty odhadovaného 
zvýšení přípustných nebo cílových výnosů provozovatele přepravní 
soustavy spojeného s přírůstkovou kapacitou zahrnutou do příslušné 
úrovně nabízené kapacity podle čl. 22 odst. 1 písm. b), jenž má být 
pokryt současnou hodnotou závazných příslibů uživatelů soustavy 
k rezervaci kapacity vypočítanou podle čl. 22 odst. 1 písm. a); 

25
) 

„nadnominací“ se rozumí oprávnění uživatelů soustavy, kteří splňují 
minimální požadavky pro podávání nominací, požádat o přerušitelnou 
kapacitu kdykoli v průběhu dne podáním nominace, která zvyšuje 
celkovou hodnotu jejich nominací na úroveň převyšující jejich 
smluvní kapacitu. 

 

Článek 4 Má-li údržba plynovodu nebo části přepravní soustavy dopad na objem 
přepravní kapacity, kterou lze nabídnout v propojovacích bodech, 
provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy musí plně 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
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Poznám
ka 

 
spolupracovat s provozovatelem (provozovateli) sousední přepravní 
soustavy (soustav) na příslušných plánech údržby s cílem minimalizovat 
dopad na potenciální průtok plynu a kapacitu plynu v daném 
propojovacím bodě. 

Článek 5 
Standardní postup komunikace 

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. 

2.   Standardní postupy komunikace zahrnují zejména ty, které se týkají 
přístupu uživatelů soustavy k systému aukcí provozovatelů přepravních 
soustav nebo příslušné rezervační platformě a k přehledu poskytnutých 
informací o aukcích. Časový plán a obsah vyměňovaných údajů jsou 
v souladu s ustanoveními kapitoly III. 

3.   Standardní postupy komunikace přijaté provozovateli přepravních 
soustav zahrnují prováděcí plán a dobu platnosti, které jsou v souladu 
s vytvořením rezervační platformy či platforem podle článku 37. 
Provozovatelé přepravní soustavy zajistí důvěrnost obchodně citlivých 
informací. 
 

349/2015 
9384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349/2015 
9384 

§ 63 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 73 odst. 1 
a 2 

(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. 
 
19) Nařízení Komise (EU) č. 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se 
stanoví síťový kodex pro interoperabilitu a pravidla pro výměnu údajů. 
 

(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  

Článek 6 
1.   Uživatelům soustavy se s přihlédnutím k integritě soustavy, 
bezpečnosti a účinnému provozu soustavy zpřístupňuje maximální 
technická kapacita. 
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Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



VII. 
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.docx      str. 6 z 44   

Celex:  32017R0459 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 273 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 

a
) 

S cílem maximalizovat nabídku koordinované kapacity optimalizací 
technické kapacity přijmou provozovatelé přepravní soustavy 
v propojovacích bodech následující opatření, přičemž upřednostní 
propojovací body, ve kterých dojde ke smluvnímu překročení kapacity 
podle bodu 2.2.3 odst. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009: 
provozovatelé přepravní soustavy zavedou a uplatní společnou 
metodu, která stanoví konkrétní opatření, jež příslušní provozovatelé 
přepravní soustavy musí přijmout, aby se požadované optimalizace 
dosáhlo: 

1
) 

společná metoda zahrnuje hloubkovou analýzu technických kapacit, 
včetně nedostatků v těchto kapacitách, na obou stranách 
propojovacího bodu, jakož i konkrétní opatření a podrobný 
harmonogram – zahrnující možné důsledky a uvádějící regulační 
povolení nutná k pokrytí nákladů a přizpůsobení regulačního režimu 
–, jež jsou k maximalizaci nabídky koordinované kapacity nezbytné. 
Tato specifická opatření nemají nepříznivý dopad na nabídku 
kapacity v jiných významných bodech dotčených soustav a bodech 
do distribučních soustav, které mají význam pro zabezpečení 
dodávek ke koncovým zákazníkům, např. v bodech do skladovacích 
zařízení, terminálů pro LNG a k chráněným zákazníkům 
definovaným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 994/2010 (7); 

2
) 

metodika výpočtu a pravidla pro zpřístupňování kapacity přijaté 
provozovateli přepravní soustavy zohlední specifické situace, kdy 
konkurenční kapacity napříč soustavami zahrnují propojovací body 
a výstupní body do skladovacích zařízení; 

3
) 

Tato hloubková analýza zohlední předpoklady uvedené v desetiletém 
plánu rozvoje sítě pro celou Unii podle článku 8 nařízení (ES) 
č. 715/2009, národní investiční plány, příslušné povinnosti v rámci 
platných vnitrostátních právních předpisů a všechny příslušné 
smluvní závazky; 

4
) 

příslušní provozovatelé přepravní soustavy uplatňují k přepočtu 
technické kapacity dynamický přístup, případně ve spojení 
s dynamickým výpočtem uplatňovaným v souvislosti s dodatečnou 
kapacitou na základě bodu 2.2.2 odst. 2 přílohy I nařízení (ES) 
č. 715/2009, přičemž společně určí vhodnou četnost výpočtu 
u každého propojovacího bodu a zohlední jeho zvláštní rysy; 
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5
) 

provozovatelé sousedních přepravních soustav v rámci společné 
metody konzultují další provozovatele přepravní soustavy, kteří jsou 
propojovacím bodem konkrétně dotčeni; 

6
) 

při přepočtu technické kapacity provozovatelé přepravní soustavy 
zohledňují informace o předpokládaných budoucích tocích, které jim 
případně poskytnou uživatelé soustavy; 

 

b
) 

provozovatelé přepravní soustavy společně posoudí a případně upraví 
alespoň tyto parametry: 

1) závazné hodnoty tlaku; 

2
) 

všechny významné scénáře nabídky a poptávky, včetně podrobných 
údajů o referenčních klimatických podmínkách a konfiguracích 
soustavy souvisejících s extrémními scénáři; 

3) výhřevnost. 
 

2.   Vzniknou-li provozovatelům přepravní soustavy v souvislosti 
s optimalizací technické kapacity nějaké náklady, zejména takové, které 
provozovatele přepravních soustav na obou stranách propojovacího 
bodu postihnou nerovnoměrně, mají provozovatelé přepravní soustavy 
možnost získat tyto účinně vynaložené náklady zpět prostřednictvím 
regulačního rámce vytvořeného příslušnými regulačními orgány 
v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 715/2009 a článkem 42 
směrnice 2009/73/ES. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009. 

3.   Uplatněnou metodu výpočtu a společný přístup vnitrostátní regulační 
orgány případně konzultují s uživateli soustavy. 

4.   Změny v objemu koordinované kapacity nabízené v propojovacích 
bodech, k nimž dojde uplatněním postupu podle odstavce 1, se zahrnou 
do zprávy agentury zveřejňované podle bodu 2.2.1 odst. 2 přílohy 
I nařízení (ES) č. 715/2009. 

Článek 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 

349/2015 
9384 

§ 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 

PAD  
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ka 

 
pro výměnu informací mezi provozovateli přepravních soustav tito 
provozovatelé začlení do své příslušné propojovací dohody. 
 

zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu. 
 
19) Nařízení Komise (EU) č. 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se 
stanoví síťový kodex pro interoperabilitu a pravidla pro výměnu údajů. 

Článek 8 
Metodika přidělování 

1.   Pro přidělování kapacity v propojovacích bodech se používají aukce, 
s výjimkou případů, kdy se používá alternativní mechanismus 
přidělování podle článku 30. 

2.   Ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob pořádání 
aukcí. Příslušné aukční procesy se pro všechny dotčené propojovací 
body zahajují současně. V jednotlivých aukčních procesech týkajících se 
jediného standardního kapacitního produktu je kapacita přidělována 
nezávisle na všech ostatních aukčních procesech s výjimkou případů, 
kdy je nabízena přírůstková kapacita nebo kdy je na základě dohody 
přímo zúčastněných provozovatelů přepravních soustav a se souhlasem 
příslušných vnitrostátních regulačních orgánů přidělována kapacita 
konkurenční. Vnitrostátní regulační orgán jakéhokoli sousedního 
a dotčeného členského státu může uvést postoj, jenž musí být 
příslušným vnitrostátním regulačním orgánem zohledněn. Je-li nabízena 
přírůstková kapacita, nezávislé přidělování se nevztahuje na současně 
probíhající aukční procesy pro příslušné úrovně nabízené kapacity, 
jelikož ty jsou na sobě navzájem závislé, protože může být přidělena 
pouze jedna úroveň nabízené kapacity. 

3.   Standardní kapacitní produkty jsou řazeny v logickém pořadí: 
nejdříve jsou nabízeny roční kapacitní produkty a po nich následují 
kapacitní produkty s bezprostředně kratší dobou platnosti ve stejném 
období. Touto zásadou se řídí časový plán aukcí stanovených v článcích 
11 až 15. 

4.   Pravidla týkající se standardních kapacitních produktů stanovených 
v článku 9 a aukcí stanovených v článcích 11 až 15 se vztahují na 
koordinovanou i nekoordinovanou kapacitu v propojovacím bodě. 

5.   Dostupnost příslušných standardních kapacitních produktů v rámci 
dané aukce se sděluje v souladu s články 11 až 15 a podle aukčního 
kalendáře. 

6.   Vyčlení se objem odpovídající alespoň 20 % stávající technické 
kapacity v každém propojovacím bodě a nabízí se v souladu 
s odstavcem 7. Je-li dostupná kapacita nižší než podíl technické 

349/2015 
 
 
 
 
 
 
 
349/2015 
416/2016 
9384 

§ 8 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 odst. 1, 
2, 3 a 4 

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. 
 
 
 
(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 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit). 
 
(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 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit, vyčleněná kapacita pro standardní produkty s kratší 
dobou rezervace, než je produkt nabízený v aukci, se do volné kapacity 
nezapočítává. 

PAD  
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kapacity, jež má být vyčleněna, vyčlení se celá dostupná kapacita. Tato 
kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. b), zatímco zbývající 
vyčleněná kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. a). 

7.   Kapacita vyčleněná v souladu s odstavcem 6 se nabízí za 
předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 

a
) 

objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity 
v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční aukci 
roční kapacity stanovené v článku 11, jež se koná v souladu s aukčním 
kalendářem během pátého plynárenského roku předcházejícího začátku 
příslušného plynárenského roku, a 

b
) 

další objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity 
v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční 
aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, jež se koná v souladu 
s aukčním kalendářem během plynárenského roku předcházejícího 
začátku příslušného plynárenského roku. 

8.   V případě přírůstkové kapacity se vyčlení objem odpovídající 
alespoň 10 % přírůstkové technické kapacity v dotčeném propojovacím 
bodě, který je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity 
stanovené v článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem 
během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 
plynárenského roku. 

9.   Přesný podíl kapacity, jež má být vyčleněna podle odstavců 6 a 8, 
podléhá v každém propojovacím bodě konzultaci se zúčastněnými 
stranami, dohodě mezi provozovateli přepravních soustav a schválení 
vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány 
zejména zváží vyčlenění větších podílů kapacity s kratší dobou platnosti 
rezervace, aby zabránily uzavření navazujícího trhu s dodávkami. 

10.   Kapacita vytvořená prostřednictvím jiných než tržních postupů, pro 
niž bylo konečné investiční rozhodnutí přijato bez předchozích závazků 
uživatelů soustavy, se nabízí a přiděluje jako dostupné standardní 
kapacitní produkty v souladu s tímto nařízením. 
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Článek 9 

Standardní kapacitní produkty 

1.   Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí standardní roční, 
čtvrtletní, měsíční, denní a vnitrodenní kapacitní produkty. 

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). 

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 
9384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349/2015 

§ 9 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 19 odst. 1, 
2 a 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 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro 
přidělování přepravních kapacitChyba! Záložka není definována.). Pro účast 
v aukci musí být subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník 
zaregistrován v aukční rezervační platformě. Zveřejněním výsledků 
aukce je kapacita rezervována. 

 
 
(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. 
 
(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 
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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. 

Článek 10 
Nabízená kapacita se vyjadřuje v jednotkách energie za jednotku času. 
Použijí se tyto jednotky: kWh/h nebo kWh/den. V případě kWh/den se v 
rámci plynárenského dne předpokládá paušální průtok. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 11 
1.   Aukce roční kapacity se konají jednou ročně. 

2.   Prostřednictvím každoroční aukce roční kapacity se draží kapacita 
pro jednotlivé standardní roční kapacitní produkty algoritmem anglické 
aukce v souladu s článkem 17. 

3.   Aukční proces nabízí u stávající kapacity kapacitu nejméně na pět 
příštích plynárenských let a nejvýše na příštích 15 plynárenských let. 
V případě nabídky přírůstkové kapacity může být úroveň nabízené 
kapacity nabízena v aukcích roční kapacity po dobu nejvýše 15 let od 
zahájení provozu. 

4.   Od roku 2018 platí, že není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, 
jsou každoroční aukce roční kapacity zahájeny první pondělí měsíce 
července každého roku. 

5.   V průběhu každoroční aukce roční kapacity mohou uživatelé 
soustavy žádat o standardní kapacitní produkty tak, že se zúčastní jedné 
nebo několika souběžných aukcí v souvislosti s jednotlivými 
propojovacími body. 

6.   Kapacita nabízená během každoroční aukce roční kapacity se rovná: 

  A – B – C + D + E – F 

  kde: 

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze 
standardních kapacitních produktů; 

B je v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících kapacitu 
na příštích pět let objem technické kapacity (A) vyčleněné v souladu 
s čl. 8 odst. 7; v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících 
kapacitu na dobu delší než prvních pět let jde o objem technické 
kapacity (A) vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 7; 

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

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení 
kapacity; 

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

E je přírůstková kapacita pro daný rok zahrnutá do příslušné úrovně 
nabízené kapacity, je-li k dispozici; 

F je objem přírůstkové kapacity (E), je-li k dispozici, vyčleněné 
v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9. 

7.   Nabízenou kapacitou může být buď koordinovaná kapacita, nebo 
nekoordinovaná kapacita v souladu s článkem 19. To platí i pro všechny 
ostatní aukce, stanovené v článcích 12 až 15. 

8.   Nejméně jeden měsíc před zahájením aukce provozovatelé přepravní 
soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce 
roční kapacity oznámí objem pevné kapacity, který bude na jednotlivé 
roky nabídnut. 

9.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC 
(zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve 
všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého 
plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 
odst. 2. 

10.   Výsledky aukce se poskytují, jakmile je to možné, nejpozději však 
následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem 
jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. 

V případě přírůstkové kapacity se závazné přísliby uživatelů soustavy 
k rezervaci kapacity, včetně toho, zda jsou splněny podmínky pro 
opakovanou aukci podle čl. 29 odst. 3, poskytují nejpozději následující 
obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem 
jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. 
Výsledky ekonomických testů se poskytují nejpozději dva obchodní dny 
po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům 
soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. 

11.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích 
aukce. 

Článek 12 
1.   Během každého plynárenského roku se konají čtyři každoroční 
aukce čtvrtletní kapacity. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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2.   Prostřednictvím každoročních aukcí čtvrtletní kapacity se draží 
kapacita pro jednotlivé standardní čtvrtletní kapacitní produkty 
algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17. 

3.   Kapacita pro jednotlivá čtvrtletí nadcházejícího plynárenského roku 
se draží prostřednictvím souběžných aukcí za každé čtvrtletí 
a v souvislosti s jednotlivými propojovacími body takto: 

a
) 

v první každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro první (říjen–prosinec) 
až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí; 

b
) 

ve druhé každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro druhé (leden–březen) 
až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí; 

c
) 

ve třetí každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro třetí (duben–červen) až 
čtvrté (červenec–září) čtvrtletí; 

d
) 

ve čtvrté každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro poslední čtvrtletí 
(červenec–září). 

V rámci každé každoroční aukce čtvrtletní kapacity se uživatelé 
soustavy mohou účastnit všech souběžných aukcí. 

4.   Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, začínají v každém 
plynárenském roce každoroční aukce čtvrtletní kapacity v následujících 
dnech: 

a
) 

první každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí 
měsíce srpna; 

b
) 

druhé každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí 
měsíce listopadu; 

c
) 

třetí každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce 
února; 

d
) 

čtvrté každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí 
měsíce května. 

5.   Kapacita nabízená ve všech každoročních aukcích čtvrtletní kapacity 
se rovná: 

  A – C + D 

  kde: 

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze 
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kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 
Schválil    (jméno+datum): Markéta Zemanová, 10.10.2018 

                                                                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 

 
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 dané čtvrtletí, je-li k dispozici. 

6.   Dva týdny před zahájením aukcí oznámí provozovatelé přepravní 
soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce 
čtvrtletní kapacity objem kapacity, který bude na jednotlivá čtvrtletí 
nabídnut. 

7.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC 
(zimní čas) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letní čas) ve všechny 
příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého 
plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 
odst. 2. 

8.   Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, 
nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola 
současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné 
aukce zúčastnili. 

9.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích 
aukce. 

Článek 13 
1.   Klouzavá aukce měsíční kapacity se koná jednou měsíčně. 

2.   Prostřednictvím klouzavé aukce měsíční kapacity se draží kapacita 
pro jednotlivé standardní měsíční kapacitní produkty algoritmem 
anglické aukce v souladu s článkem 17. Standardní měsíční kapacitní 
produkt se draží každý měsíc na následující kalendářní měsíc. 

3.   Během klouzavé aukce měsíční kapacity mohou uživatelé soustavy 
žádat o jeden standardní měsíční kapacitní produkt. 

4.   Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, jsou klouzavé aukce 
měsíční kapacity pro získání následujícího standardního měsíčního 
kapacitního produktu zahájeny třetí pondělí každého měsíce. 

5.   Kapacita nabízená v klouzavé aukci měsíční kapacity se každý měsíc 
rovná: 

  A – C + D 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   
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  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 měsíc, je-li k dispozici. 

6.   Jeden týden před zahájením aukce oznámí provozovatelé přepravní 
soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro účely 
nadcházející klouzavé aukce měsíční kapacity nabídnut. 

7.   Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC 
(zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve 
všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého 
plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 
odst. 2. 

8.   Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, 
nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola 
současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné 
aukce zúčastnili. 

9.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích 
aukce. 

Článek 14  
Klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den 

1.   Klouzavá aukce kapacity v režimu na následující den se koná jednou 
denně. 

2.   Každý den se prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na 
následující den draží standardní kapacitní produkt na následující den. 

3.   Kapacita pro jednotlivé standardní denní kapacitní produkty se 
prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den 
draží algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18. 
Standardní denní kapacitní produkt se draží každý den na následující 
den. 

4.   Během klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den mohou 
uživatelé soustavy žádat o kapacitu pro jeden standardní denní kapacitní 

349/2015 § 31 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  
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produkt. 

5.   Nabídkové kolo se zahajuje každý den v 15:30 UTC (zimního času) 
nebo ve 14:30 UTC (letního času). 

6.   Nabídka kapacity pro standardní denní kapacitní produkt pro účely 
klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den probíhá takto: 
předložení, stažení nebo změna od 15:30 UTC do 16:00 UTC (zimního 
času) nebo od 14:30 UTC do 15:00 UTC (letního času). 

7.   Kapacita nabízená v klouzavé aukci kapacity v režimu na následující 
den se každý den 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 pro daný den, je-li k dispozici. 

8.   V okamžiku zahájení nabídkového kola oznámí provozovatelé 
přepravní soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro 
účely nadcházející klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den 
nabídnut. 

9.   Výsledky aukce se veřejně oznamují nejpozději 30 minut po 
ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům 
soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. 

10.   Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích 
aukce. 

Čl. 15 
Aukce vnitrodenní kapacity 

1.   Existuje-li dostupná kapacita, koná se každou hodinu během 
plynárenského dne aukce vnitrodenní kapacity algoritmem aukce 
s jednotnou cenou v souladu s článkem 18. 

2.   První nabídkové kolo se zahajuje v celou hodinu následující po 
zveřejnění výsledků poslední aukce kapacity v režimu na následující den 
(včetně přerušitelné kapacity, pokud byla nabídnuta) v souladu 

349/2015 
9384 

§ 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 přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro 
přidělování přepravních kapacit9).  
9) Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) 2017/459. Článek 15 odst. 
8 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  
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s článkem 14. První nabídkové kolo končí v 1:30 UTC (zimního času) 
nebo v 00:30 UTC (letního času) před začátkem plynárenského dne. 
Přidělení úspěšných nabídek nabývá účinku od 5:00 UTC (zimního 
času) nebo od 4:00 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne. 

3.   Poslední nabídkové kolo končí v 00:30 (zimního času) nebo ve 
23:30 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne. 

4.   Uživatelé soustavy jsou oprávněni podávat, stahovat nebo měnit 
nabídky od zahájení jednotlivých nabídkových kol až do jejich 
ukončení. 

5.   Každou hodinu příslušného plynárenského dne se jako vnitrodenní 
kapacita draží kapacita použitelná od příslušné hodiny + 4. 

6.   Jednotlivá nabídková kola se zahajují na začátku každé hodiny 
příslušného plynárenského dne. 

7.   Každé nabídkové kolo trvá od svého zahájení 30 minut. 

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. 

9.   Provozovatelé přepravní soustavy zveřejňují dostupný objem 
vnitrodenní pevné kapacity, již nabízejí, po ukončení poslední aukce 
v režimu na následující den a v souladu s čl. 32 odst. 9. 

10.   Provozovatelé přepravní soustavy umožní uživatelům soustavy, 
kteří podávají nabídky v aukcích kapacity v režimu na následující den, 
automatické zadání platných neúspěšných nabídek do následující aukce 
vnitrodenní kapacity. 

11.   Kapacita se přidělí do 30 minut po ukončení nabídkového kola za 
předpokladu, že nabídky byly přijaty a provozovatel přepravní soustavy 
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Poznám
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přistoupí k procesu přidělování. 

12.   Výsledky aukce se oznamují současně všem jednotlivým 
uživatelům soustavy. 

13.   Souhrnné informace o výsledcích aukce se zveřejňují alespoň na 
konci každého dne. 

Článek 16 
1.   Pokud je při aukci nabízeno několik standardních kapacitních 
produktů, použije se pro přidělení jednotlivých standardních kapacitních 
produktů příslušný algoritmus přidělení. Nabídky na různé standardní 
kapacitní produkty se při uplatnění aukčního algoritmu posuzují 
nezávisle na sobě. 

2.   Pro každoroční aukce roční kapacity, každoroční aukce čtvrtletní 
kapacity a klouzavé aukce měsíční kapacity se použije algoritmus 
anglické aukce s několika nabídkovými koly v souladu s článkem 17. 

3.   Pro klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den a aukce 
vnitrodenní kapacity se použije algoritmus aukce s jednotnou cenou s 
jedním nabídkovým kolem v souladu s článkem 18. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

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 
soustavy a je v souladu se všemi ustanoveními tohoto článku. 
 
5. Aby se uživatelé soustavy mohli aukce zúčastnit, jsou povinni podat 

349/2015 
9384 
 
 
 
 
 
 
  
349/2015 
416/2016 
9384 
 

§ 29 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 odst. 5 

(1) Při nedostatku přepravní kapacity pro roční standardní kapacitu, 
čtvrtletní standardní kapacitu a měsíční standardní kapacitu se postupuje 
algoritmem anglické aukce podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit6). 
 
6) Článek 17 nařízení Komise (EU) 2017/459. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 

PAD  
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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 

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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



VII. 
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.docx      str. 20 z 44   

Celex:  32017R0459 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 273 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 
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 
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. 
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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 
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. 

349/2015 
9384 
 
 
 
 
 
 
349/2015 
416/2016 
9384 
 

§ 29 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18 odst. 5 

(2) Při nedostatku přepravní kapacity pro denní standardní 
kapacitu a vnitrodenní standardní kapacitu se postupuje algoritmem 
aukce s jednotnou cenou podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit7). 

7) Článek 18 nařízení Komise (EU) 2017/459. 
 
 
(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  
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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 
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. 
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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, 
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; 

9384 
 
 
 
 
349/2015 
416/2016 
9384 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9384 
 

§ 2 odst. 2 
písm. w) 
 
 
 
§ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8a odst. 1 
 

w) virtuálním hraničním bodem - souhrn dvou a více hraničních bodů 
spojujících sousedící vstupně-výstupní systémy spojených do jednoho 
virtuálního bodu, 
 
 
(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 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních 
kapacit). 
 
(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 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování 
přepravních kapacit, 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 

PAD  
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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. 

  
 
 

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 odst. 1 
 
(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. 
 

Článek 20 1.   Do 6. ledna 2018 síť ENTSOG po konzultaci se zúčastněnými 
stranami vytvoří katalog hlavních podmínek v přepravní smlouvě 
(smlouvách) provozovatelů přepravní soustavy pro koordinované 
kapacitní produkty. ENTSOG provede analýzu stávajících přepravních 
smluv a identifikaci a kategorizaci rozdílů mezi hlavními podmínkami a 
důvodů těchto rozdílů; o svých zjištěních zveřejní zprávu. 
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2.   Na základě zprávy uvedené v odstavci 1 ENTSOG po konzultaci se 
zúčastněnými stranami do šesti měsíců po zveřejnění uvedené zprávy 
vypracuje a zveřejní vzor hlavních podmínek nabízení koordinovaných 
kapacitních produktů vztahující se na smluvní ustanovení, která nejsou 
dotčena podstatnými rozdíly v zásadách vnitrostátního práva nebo v 
judikatuře. 
 
3.   Agentura vydá ke vzoru hlavních podmínek při řádném zohlednění 
stanovisek vnitrostátních regulačních orgánů do dalších tří měsíců 
stanovisko. Do tří měsíců po obdržení stanoviska agentury zveřejní 
ENTSOG na svých internetových stránkách konečný vzor společných 
podmínek zohledňující stanovisko agentury. 
 
4.   Po zveřejnění konečného vzoru hlavních podmínek mohou 
provozovatelé přepravní soustavy pod podmínkou schválení ze strany 
vnitrostátního regulačního orgánu v případě nově uzavřených smluv na 
koordinované kapacitní produkty uplatňovat podmínky stanovené v 
tomto vzoru. 

Článek 21 
 

1.   Uživatelé soustavy, kteří jsou stranami smluv o přepravě týkající se 
nekoordinované kapacity v příslušných propojovacích bodech, usilují o 
uzavření dohody o koordinaci kapacity prostřednictvím smluvních 
ujednání (dále jen „koordinační dohoda“) v souladu s ustanoveními 
článku 19. Tito uživatelé soustavy a provozovatelé přepravní soustavy 
podávají příslušným vnitrostátním regulačním orgánům zprávu o všech 
koordinačních dohodách, které všechny strany stávajících smluv o 
přepravě uzavřely. 
 
2.   Provozovatelé přepravní soustavy, kteří jsou stranami stávajících 
smluv o přepravě, se mohou kdykoliv zúčastnit diskusí týkajících se 
koordinační dohody, jsou-li přizváni uživateli soustavy, kteří jsou 
stranami stávajících smluv o přepravě. 
 
3.   Od 1. ledna 2018 nabízejí provozovatelé přepravní soustavy 
uživatelům soustavy, kteří na jedné straně propojovacího bodu drží 
nespárovanou nekoordinovanou kapacitu, bezplatnou službu konverze 
kapacity. Tato služba konverze kapacity se použije na roční, čtvrtletní 
nebo měsíční kapacitní produkty pro koordinovanou pevnou kapacitu v 
propojovacím bodě, které byl daný uživatel soustavy nucen získat, 
protože provozovatel sousední přepravní soustavy na druhé straně 
propojovacího bodu nabídl nedostatečnou nekoordinovanou kapacitu. 
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Tato služba se nabízí nediskriminačně a brání tomu, aby byly 
uživatelům soustavy za kapacitu, kterou již drží, uloženy další poplatky. 
Zejména platby za část koordinované kapacity, na niž byla uzavřena 
smlouva a kterou uživatelé soustavy již drží jako nespárovanou 
nekoordinovanou kapacitu, jsou omezeny na případnou aukční prémii. 
Tato služba je založena na konverzním modelu, na němž ENTSOG 
pracuje a jenž má být dokončen do 1. října 2017 po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a agenturou. Její realizaci může být nápomocna 
platforma (platformy) pro rezervaci kapacity podle článku 37. O využití 
této služby se každoročně podává zpráva příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům. 
 
4.   Pokud příslušní uživatelé soustavy uzavřou koordinační dohodu, 
strany o zamýšlené koordinační dohodě bez zbytečného odkladu 
informují zúčastněné provozovatele přepravní soustavy v daném 
propojovacím bodě a přistoupí se k převodu dotčené kapacity. V každém 
případě je koordinační dohoda provedena s výhradou platných podmínek 
příslušných stávajících souvisejících smluv o přepravě. Jakmile je 
koordinační dohoda provedena, s příslušnou kapacitou se nakládá jako s 
kapacitou koordinovanou. 
 
5.   Doba platnosti koordinačních dohod týkajících se kapacity 
koordinované na základě změn stávajících smluv v každém případě 
nepřesáhne dobu platnosti původních smluv o přepravě. 
 
6.   Veškerá kapacita se koordinuje při první možné příležitosti. Stávající 
smlouvy o přepravě týkající se nekoordinované kapacity nelze po dni 
ukončení jejich platnosti obnovit, prodloužit ani odložit. Tato kapacita 
se ke dni ukončení platnosti smluv o přepravě uvolní. 

Článek 22 
 1.   Ekonomický test podle tohoto článku provádí provozovatel 

(provozovatelé) přepravní soustavy nebo vnitrostátní regulační orgán, 
podle rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu, pro každou úroveň 
nabízené kapacity projektu k zajištění přírůstkové kapacity poté, co 
zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy získají závazné přísliby 
uživatelů sítě k rezervaci kapacity; test je složen z těchto parametrů: 

a
) 

současná hodnota závazných příslibů uživatelů sítě k rezervaci 
kapacity, jež se vypočítá jako diskontovaný součet těchto parametrů: 

i
) 

součet příslušných odhadovaných referenčních cen a potenciální 
aukční prémie a potenciální povinné minimální prémie, vynásobený 
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objemem smluvní přírůstkové kapacity; 

ii
) 

součet potenciální aukční prémie a potenciální povinné minimální 
prémie, vynásobený objemem dostupné kapacity, jež byla 
nasmlouvána v kombinaci s přírůstkovou kapacitou; 

 

b
) 

současná hodnota odhadovaného zvýšení přípustných nebo cílových 
výnosů provozovatele přepravní soustavy spojeného s přírůstkovou 
kapacitou zahrnutou do příslušné úrovně nabízené kapacity, jak byla 
schválena příslušným vnitrostátním regulačním orgánem v souladu 
s čl. 28 odst. 2; 

c) f-faktor. 

2.   Výsledek použití ekonomického testu je: 

a
) 

pozitivní, jestliže hodnota parametru uvedeného v odst. 1 písm. a) se 
přinejmenším rovná podílu parametru uvedeného v odst. 1 písm. b), 
jak jej definuje f-faktor; 

b
) 

negativní, jestliže hodnota parametru uvedeného v odst. 1 písm. a) je 
nižší než podíl parametru uvedeného v odst. 1 písm. b), jak jej definuje 
f-faktor. 

3.   Projekt k zajištění přírůstkové kapacity se zahájí, pokud má 
ekonomický test na obou stranách propojovacího bodu pozitivní 
výsledek nejméně u jedné úrovně nabízené kapacity, která zahrnuje 
přírůstkovou kapacitu. Pokud má výsledek ekonomického testu pozitivní 
více než jedna úroveň nabízené kapacity, použije se pro projekt 
k zajištění přírůstkové kapacity vedoucí k zadání projektu ta úroveň 
nabízené kapacity s nejvyšším objemem kapacity, který vedl 
k pozitivnímu výsledku. Pokud nemá pozitivní výsledek žádná úroveň 
nabízené kapacity, je daný proces stanovení přírůstkové kapacity 
ukončen. 
 

Článek 23 
 1.   Při uplatňování ekonomického testu uvedeného v článku 22 

vnitrostátní regulační orgán stanoví úroveň f-faktoru u dané úrovně 
nabízené kapacity, přičemž zohlední: 

a) objem technické kapacity vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9; 

b
) 

pozitivní externality projektu k zajištění přírůstkové kapacity pro trh, 
nebo pro přepravní soustavu, nebo obojí; 
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c
) 

dobu trvání závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity 
v porovnání s dobou životnosti daného aktiva; 

d
) 

míru, v níž lze očekávat, že poptávka po kapacitě vytvořené v rámci 
projektu k zajištění přírůstkové kapacity bude trvat i po skončení 
časového období použitého v ekonomickém testu. 

2.   Má-li ekonomický test pozitivní výsledek, pak musí být investiční 
náklady spojené s přírůstkovou kapacitou zohledněny ve zvýšení 
přípustných nebo cílových výnosů v souladu s použitelnými 
vnitrostátními pravidly. 

Článek 24 
 1.   Za účelem usnadnění nabídky koordinovaných kapacitních produktů 

se jednotlivé parametry ekonomického testu zúčastněných 
provozovatelů přepravních soustav pro danou úroveň nabízené kapacity 
sloučí do jediného ekonomického testu. 

2.   Jediný ekonomický test je složen z těchto parametrů: 

a
) 

současná hodnota závazných příslibů uživatelů sítě k rezervaci 
koordinované kapacity, jež je součtem hodnot zúčastněných 
provozovatelů přepravních soustav podle čl. 22 odst. 1 písm. a); 

b
) 

součet jednotlivých současných hodnot odhadovaného zvýšení 
přípustných nebo cílových výnosů zúčastněných provozovatelů 
přepravních soustav, které je přičitatelné přírůstkové kapacitě příslušné 
úrovně nabízené kapacity; 

c
) 

f-faktor, jenž definuje podíl parametru uvedeného v písmeni b), jenž 
musí být pokryt parametrem uvedeným v písmeni a) a umožňuje všem 
zúčastněným provozovatelům přepravních soustav jednotlivě pokrýt 
své předem definované příslušné podíly. 

3.   Výsledek jediného ekonomického testu je pozitivní, jestliže všechny 
podkladové ekonomické testy vedou k pozitivním výsledkům podle 
čl. 22 odst. 2 písm. a), s přihlédnutím k možnému přerozdělení výnosů 
podle odstavců 4 a 5. V opačném případě je výsledek použití 
ekonomického testu negativní. 

4.   Pokud by přerozdělení výnosů mohlo potenciálně vést ke snížení 
objemu závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity, jenž 
je nutný pro pozitivní výsledek ekonomického testu, mohou 
provozovatelé přepravní soustavy předložit příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům ke koordinovanému schválení mechanismy 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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přerozdělení výnosů z přírůstkové kapacity. 

5.   Přerozdělení výnosů lze provést takto: 

a
) 

během procesu integrace jednotlivých parametrů ekonomického testu 
do jediného ekonomického testu; 

b
) 

pokud má jediný ekonomický test negativní výsledek a úroveň 
závazného příslibu uživatelů soustavy k rezervaci kapacity zároveň 
překračuje minimum požadované k pokrytí individuální současné 
hodnoty zvýšení přípustných nebo cílových výnosů nejméně u jednoho 
ze zúčastněných provozovatelů přepravní soustavy. 

 

Článek 25 
 1.   Pro daný projekt k zajištění přírůstkové kapacity provozovatel 

(provozovatelé) přepravních soustav předloží pro každou úroveň 
nabízené kapacity příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
(orgánům) ke schválení tyto informace: 

a
) 

referenční ceny odhadované pro časový horizont počáteční nabídky 
přírůstkové kapacity, které jsou použity pro výpočet parametru 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 písm. a) v případě uplatnění jednotlivého 
ekonomického testu, respektive v čl. 24 odst. 2 písm. a) v případě 
uplatnění jediného ekonomického testu; 

b
) 

parametry uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. b) až c) v případě uplatnění 
jednotlivého ekonomického testu, respektive v čl. 24 odst. 2 písm. b) 
až c) v případě uplatnění jediného ekonomického testu; 

c
) 

případný rozsah úrovně povinné minimální prémie podle čl. 33 odst. 4 
nařízení (EU) 2017/460 pro každou úroveň nabízené kapacity 
a propojovací bod uplatněné při první aukci a případně v následujících 
aukcích, v nichž je nabízena přírůstková kapacita podle čl. 33 odst. 3 
nařízení (EU) 2017/460. 

2.   Po schválení příslušným vnitrostátním regulačním orgánem (orgány) 
zúčastněný provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy informace 
uvedené v odstavci 1 zveřejní podle čl. 28 odst. 3. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 26 
 1.   Alespoň v každém lichém roce provozovatelé přepravní soustavy 

ihned po zahájení každoroční aukce roční kapacity spolupracují na 
procesu posouzení tržní poptávky po přírůstkové kapacitě a na 
provádění technických studií projektů k zajištění přírůstkové kapacity 
pro své společné propojovací body. První posouzení poptávky se 
provede v roce 2017 počínaje vstupem tohoto nařízení v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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2.   Alespoň v každém lichém roce dotčení provozovatelé přepravní 
soustavy na každé straně hranice vstupně-výstupního systému nejpozději 
osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity vypracují 
společné zprávy o posouzení tržní poptávky, z nichž každá se týká všech 
propojovacích bodů alespoň jedné hranice vstupně-výstupního systému. 
Zpráva o posouzení tržní poptávky vyhodnotí potenciální poptávku 
všech uživatelů soustavy po přírůstkové kapacitě podle odstavce 8 
a uvede, zda je zahájen projekt k zajištění přírůstkové kapacity. 

3.   Alespoň v každém lichém roce se zpráva o posouzení tržní poptávky 
zveřejní v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu 
a pokud možno v angličtině na internetových stránkách dotčených 
provozovatelů přepravních soustav nejpozději 16 týdnů po zahájení 
každoroční aukce roční kapacity. 

4.   Síť ENTSOG koordinuje a je nápomocna vypracování zpráv 
o posouzení tržní poptávky, mimo jiné poskytnutím standardního vzoru 
a zveřejněním zpráv na svých internetových stránkách. 

5.   Pokud uživatelé soustavy nejpozději 8 týdnů po zahájení každoroční 
aukce roční kapacity v sudých letech vyjádří poptávku po přírůstkové 
kapacitě, dotčení provozovatelé přepravní soustavy se mohou 
dohodnout, že provedou posouzení tržní poptávky i v sudém roce, 
pokud: 

a
) 

proces uvedený v článcích 26 až 30 lze dokončit před začátkem 
příštího cyklu posouzení poptávky podle odstavce 1 a 

b) je dodržen aukční kalendář. 

6.   Provozovatelé přepravní soustavy v rámci průběžného posouzení 
tržní poptávky na trhu zváží nezávazné indikativní poptávky předložené 
nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity. 

7.   Nezávazné indikativní poptávky předložené po uplynutí lhůty 
stanovené v odstavci 6 mohou provozovatelé přepravní soustavy zvážit 
v rámci průběžného posouzení tržní poptávky, nebo je zahrnout do 
následujícího posouzení tržní poptávky. 

8.   Nezávazné indikativní poptávky podle odstavců 6 a 7 obsahují 
alespoň tyto informace: 

a
) 

dané dva nebo více sousední vstupně-výstupní systémy, mezi nimiž je 
vyjádřena poptávka po přírůstkové kapacitě – na jedné nebo na obou 
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stranách propojovacího bodu –, a požadovaný směr; 

b
) 

plynárenský rok (roky), pro který (které) je poptávka po přírůstkové 
kapacitě vyjádřena; 

c) objem kapacity požadovaný mezi příslušnými vstupně-výstupními 
systémy; 

d
) 

informace o nezávazných indikativních poptávkách, které byly nebo 
budou předloženy jiným provozovatelům přepravní soustavy 
v případě, že tato sdělení vzájemně souvisí, například poptávka po 
kapacitách na několika souvisejících propojovacích bodech; 

9.   Uživatelé soustavy sdělí, zda se na jejich poptávku v souvislosti 
s odst. 8 písm. a) až d) vztahují určité podmínky. 

10.   Provozovatelé přepravní soustavy na nezávazné indikativní 
poptávky reagují do 16 týdnů po zahájení každoročních aukcí roční 
kapacity, nebo do 8 týdnů po obdržení indikativní poptávky v souladu 
s odstavcem 7. Reakce uvádí alespoň tyto informace: 

a
) 

zda provozovatel přepravní soustavy může indikativní poptávku zvážit 
v rámci probíhajícího procesu, nebo 

b
) 

v případě indikativní poptávky v souladu s odstavcem 7, zda je tato 
poptávka dostatečná k tomu, aby bylo zváženo zahájení procesu 
stanovení přírůstkové kapacity podle odstavce 5, nebo 

c
) 

v případě, že indikativní poptávka nemůže být zvážena podle písmen 
a) nebo b), což je třeba odůvodnit, informace o tom, ve které zprávě 
o posouzení tržní poptávky podle odstavce 3 bude indikativní poptávka 
posouzena. 

11.   Provozovatel přepravní soustavy si může za činnosti vyplývající 
z předložení nezávazných indikativních poptávek účtovat poplatky. Tyto 
poplatky odrážejí administrativní náklady vyplývající z předložení 
indikativní poptávky; poplatky podléhají schválení příslušným 
vnitrostátním regulačním orgánem a zveřejní se na internetových 
stránkách provozovatele přepravních soustav. Uvedené poplatky se 
příslušnému uživateli soustavy vrátí, pokud má ekonomický test alespoň 
pro jednu úroveň nabízené kapacity, která zahrnuje přírůstkovou 
kapacitu v příslušném propojovacím bodě, pozitivní výsledek. 

12.   Zpráva o posouzení tržní poptávky zohledňuje všechna tato kritéria: 
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a
) 

zda desetiletý plán rozvoje sítě pro celou Unii identifikoval mezeru ve 
fyzické kapacitě, která způsobuje, že za přiměřeného scénáře špičkové 
poptávky jsou v určitém regionu nedostatečné dodávky, přičemž 
nabídka přírůstkové kapacity v daném propojovacím bodě by mohla 
tuto mezeru zaplnit; nebo zda vnitrostátní plán rozvoje sítě 
identifikoval konkrétní a trvalý požadavek na fyzickou přepravu; 

b
) 

zda v rámci každoroční aukce roční kapacity pro rok, v němž by mohla 
být poprvé nabídnuta přírůstková kapacita, a ve třech následujících 
letech nejsou k dispozici žádné produkty standardní roční kapacity 
spojující dva sousední vstupně-výstupní systémy, protože veškerá 
kapacita byla nasmlouvána; 

c
) 

zda uživatelé soustavy předložili nezávazné indikativní poptávky 
požadující přírůstkovou kapacitu na několik let a veškeré ostatní 
ekonomicky efektivní způsoby maximalizace dostupnosti stávající 
kapacity jsou vyčerpány. 

13.   Zpráva o posouzení tržní poptávky obsahuje alespoň tyto 
informace: 

a) závěr ohledně toho, zda zahájit projekt k zajištění přírůstkové 
kapacity; 

b
) 

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách přijatých 
nejpozději osm týdnů po zahájení každoroční aukce roční kapacity 
v roce zveřejnění příslušné zprávy o posouzení poptávky; 

c
) 

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách předložených 
po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 6 během předchozího procesu 
stanovení přírůstkové kapacity v případě, že tyto indikativní poptávky 
nebyly zváženy pro předchozí posouzení poptávky; 

d
) 

souhrnné údaje o nezávazných indikativních poptávkách předložených 
v souladu s odstavcem 7, pokud se provozovatelé přepravní soustavy 
rozhodli zvážit je v rámci probíhajícího posouzení tržní poptávky; 

e
) 

posouzení předpokládaného objemu, směru a trvání poptávky po 
přírůstkové kapacitě v propojovacích bodech s každým sousedním 
vstupně-výstupním systémem nebo propojovacím vedením; 

f
) 

závěr ohledně toho, zda budou provedeny technické studie pro projekty 
k zajištění přírůstkové kapacity, přičemž se uvede, pro které 
propojovací body a pro jakou předpokládanou výši poptávky; 
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g
) 

prozatímní harmonogramy pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity, 
technické studie a konzultace podle čl. 27 odst. 3; 

h
) 

závěr ohledně toho, jaké případné poplatky budou zavedeny v souladu 
s odstavcem 10; 

i
) 

druhy podmíněných indikativních poptávek podle odstavce 9, a pokud 
je k dispozici, jejich souhrnný objem; 

j
) 

jak provozovatelé přepravní soustavy zamýšlejí uplatnit čl. 11 odst. 3, 
pokud jde o omezení počtu let nabízených v každoročních aukcích 
roční kapacity během procesu stanovení přírůstkové kapacity. 

14.   Provozovatelé přepravní soustavy a příslušné vnitrostátní regulační 
orgány zveřejní příslušná kontaktní místa pro projekty k zajištění 
přírůstkové kapacity zahájené ke dni zveřejnění zprávy o posouzení tržní 
poptávky a v průběhu projektu tyto informace pravidelně aktualizují. 

Článek 27 
 1.   Fáze návrhu začne první den po zveřejnění zprávy o posouzení tržní 

poptávky, pokud tato zpráva identifikuje poptávku po projektech 
k zajištění přírůstkové kapacity. 

2.   Provozovatelé přepravní soustavy působící v příslušných 
propojovacích bodech provedou technické studie projektů k zajištění 
přírůstkové kapacity s cílem navrhnout daný projekt k zajištění 
přírůstkové kapacity a koordinované úrovně nabízené kapacity na 
základě technické proveditelnosti a zpráv o posouzení tržní poptávky. 

3.   Nejpozději 12 týdnů po zahájení fáze návrhu dotčení provozovatelé 
přepravní soustavy provedou k navrhovanému projektu společnou 
veřejnou konzultaci, a to v jednom nebo více úředních jazycích daného 
členského státu a pokud možno v angličtině po dobu nejméně jednoho 
měsíce, avšak ne delší než dva měsíce. Tito provozovatelé podniknou 
veškeré přiměřené kroky k zajištění přeshraniční koordinace. 

Konzultace se musí týkat alespoň těchto prvků: 

a) popis projektu k zajištění přírůstkové kapacity, včetně odhadu 
nákladů; 

b
) 

úrovně nabízené kapacity pro koordinované kapacitní produkty 
v propojovacím bodě; 

c
) 

je-li to relevantní na základě obdržených podmíněných indikativních 
poptávek, alternativní mechanismus přidělování navržený 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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provozovateli přepravní soustavy, včetně jeho odůvodnění; 

d) předběžný harmonogram projektu k zajištění přírůstkové kapacity; 

e
) 

obecná pravidla a podmínky, které musí uživatelé soustavy přijmout, 
aby se mohli účastnit fáze závazného přidělování kapacity procesu 
stanovení přírůstkové kapacity a mít přístup ke kapacitě, včetně 
případného zajištění, které mají uživatelé soustavy poskytnout a toho, 
jak jsou smluvně řešena možná zpoždění při poskytování kapacity 
nebo v případě narušení projektu; 

f
) 

je-li pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity uplatněna pevná 
použitelná cena, prvky IND a RP popsané v čl. 24 písm. b) nařízení 
(EU) 2017/460; 

g
) 

objem závazků uživatelů, vyjádřený jako odhad f-faktoru uplatněného 
v souladu s článkem 23, jenž je po konzultaci s provozovateli 
přepravních soustav navržen a následně schválen dotčenými 
vnitrostátními regulačními orgány; 

h) případné dodatečné indikativní poptávky obdržené podle čl. 26 
odst. 7; 

i
) 

zda je pravděpodobné, že přírůstková kapacita povede k trvalému 
a značnému snížení využití jiných neamortizovaných plynárenských 
infrastruktur v témže a sousedních vstupně-výstupních systémech nebo 
podél téže plynárenské přepravní trasy. 

4.   Při navrhování úrovní nabízené koordinované kapacity 
provozovatelé přepravní soustavy úzce spolupracují se zúčastněnými 
vnitrostátními regulačními orgány a koordinují přes hranice, aby 
umožnili nabídky přírůstkové kapacity jako koordinovaných produktů. 
Návrh projektu a návrh úrovní nabízené koordinované kapacity 
zohledňují výsledky konzultace podle odstavce 3. 

Článek 28 
 1.   Po konzultacích a dokončení fáze návrhu projektu k zajištění 

přírůstkové kapacity v souladu s článkem 27 zúčastnění provozovatelé 
přepravní soustavy předloží návrh projektu k zajištění přírůstkové 
kapacity příslušným vnitrostátním regulačním orgánům ke 
koordinovanému schválení. Zúčastnění provozovatelé přepravní 
soustavy návrh projektu rovněž zveřejní v jednom nebo více úředních 
jazycích daného členského státu a pokud možno v angličtině; návrh 
obsahuje alespoň tyto informace: 

a všechny úrovně nabízené kapacity odrážející rozsah očekávané 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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) poptávky po přírůstkové kapacitě v příslušných propojovacích bodech 

jako výsledku procesů podle čl. 27 odst. 3 a článku 26; 

b
) 

obecná pravidla a podmínky, které musí uživatel soustavy přijmout, 
aby se mohl účastnit fáze závazného přidělování kapacity procesu 
stanovení přírůstkové kapacity a mít přístup ke kapacitě, včetně 
případného zajištění, které mají uživatelé soustavy poskytnout a toho, 
jak jsou smluvně řešena možná zpoždění při poskytování kapacity 
nebo v případě narušení projektu; 

c
) 

lhůty pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity včetně jakýchkoli 
změn, k nimž došlo od konzultace popsané v čl. 27 odst. 3, a opatření, 
která mají zabránit zpožděním a minimalizovat jejich dopad; 

d) parametry definované v čl. 22 odst. 1; 

e
) 

zda může být v souladu s článkem 30 nutné výjimečné prodloužení 
časového horizontu pro smluvní kapacitu až o pět let nad dobu 
přidělení v délce až 15 let od zahájení provozu; 

f
) 

případně navrhovaný alternativní mechanismus přidělování včetně jeho 
odůvodnění podle čl. 30 odst. 2, jakož i podmínky, které provozovatel 
přepravních soustav schválil pro závaznou fázi, podle čl. 30 odst. 3; 

g
) 

je-li pro projekt k zajištění přírůstkové kapacity uplatněna pevná 
použitelná cena, prvky popsané v čl. 24 písm. b) nařízení (EU) 
2017/460. 

2.   Do šesti měsíců od obdržení úplného návrhu projektu posledním 
z příslušných regulačních orgánů uvedené vnitrostátní regulační orgány 
zveřejní v jednom nebo více úředních jazycích daného členského státu 
a pokud možno v angličtině koordinovaná rozhodnutí o návrhu projektu 
podle odstavce 1. Tato rozhodnutí obsahují odůvodnění. Vnitrostátní 
regulační orgány se vzájemně informují o obdržení návrhu projektu 
a jeho úplnosti s cílem určit počátek uvedeného šestiměsíčního období. 

Při přípravě rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu každý 
vnitrostátní regulační orgán zohlední stanoviska ostatních zúčastněných 
vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány 
v každém případě zohlední případné nepříznivé účinky na hospodářskou 
soutěž nebo účinné fungování vnitřního trhu s plynem spojené 
s dotčenými projekty k zajištění přírůstkové kapacity. 

Pokud má příslušný vnitrostátní regulační orgán proti předloženému 
návrhu projektu námitky, co nejdříve o tom uvědomí ostatní zúčastněné 
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vnitrostátní regulační orgány. V takovém případě všechny zúčastněné 
vnitrostátní regulační orgány přijmou veškeré přiměřené kroky v zájmu 
spolupráce a dosažení společné dohody. 

Pokud příslušné vnitrostátní regulační orgány nejsou schopny dosáhnout 
dohody o navrhovaném alternativním mechanismu přidělování během 
šestiměsíčního období podle prvního pododstavce, rozhodne o tom, 
který alternativní mechanismus přidělování bude proveden, agentura 
postupem stanoveným v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009. 

3.   Po zveřejnění rozhodnutí příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů podle odstavce 2 a nejpozději dva měsíce před nabídkou 
přírůstkové kapacity v každoroční aukci roční kapacity provozovatelé 
přepravní soustavy společně v jednom nebo více úředních jazycích 
daného členského státu a pokud možno v angličtině zveřejní oznámení 
obsahující tyto minimální informace: 

a) informace podle odstavce 1, schválené vnitrostátními regulačními 
orgány; 

b) vzor smlouvy (smluv) týkající se nabízené kapacity. 
 

Článek 29 
 1.   Zúčastnění provozovatelé přepravní soustavy standardně a v souladu 

s čl. 8 odst. 8 a 9 a článkem 19 pod podmínkou dokončení kroků 
stanovených v článku 27 nabízejí přírůstkovou kapacitu spolu 
s příslušnou dostupnou kapacitou v každoroční aukci roční kapacity jako 
standardní koordinované produkty v anglické aukci v souladu 
s článkem 17. 

2.   Aukce příslušných úrovní nabízené kapacity probíhají souběžně 
a nezávisle na sobě v souladu s článkem 17 a pod podmínkou dodržení 
čl. 8 odst. 2. Draží se pouze úrovně nabízené koordinované kapacity. 

3.   Aby se minimalizovaly potenciální aukční prémie a bylo dosaženo 
pozitivního výsledku ekonomického testu pro nejvyšší možnou úroveň 
nabízené kapacity, smí být nová aukce zahájena pouze jednou a pouze 
pokud: 

a
) 

provozovatelé přepravní soustavy před zahájením aukcí popsaných 
v odstavci 2 stanovili alespoň dvě úrovně nabízené kapacity a 

b
) 

alespoň jedna úroveň nabízené kapacity byla neúspěšná a vedla 
k negativnímu výsledku ekonomického testu; a 

c nejbližší menší úroveň nabízené kapacity nejnižší neúspěšné úrovně 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  
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) nabízené kapacity vedla k pozitivnímu výsledku ekonomického testu 

a byla zúčtována s aukční prémií pro alespoň jeden produkt standardní 
roční kapacity. 

Jsou-li tyto podmínky splněny, může být pro nejnižší neúspěšnou úroveň 
nabízené kapacity uvedenou v písmeni b) zahájena nová aukce. 

4.   Pokud nová aukce nevede k pozitivnímu výsledku ekonomického 
testu, použijí se výsledky přidělení původní aukce uvedené v písmeni c) 
v souladu s čl. 17 odst. 20 a 21. 

Článek 30 
 1.   Alternativní mechanismus přidělování pokrývá nejvýše 15 let od 

zahájení provozu. Pokud na základě rezervací na 15 let nebylo možné 
dosáhnout pozitivního výsledku ekonomického testu, vnitrostátní 
regulační orgány mohou časový horizont výjimečně prodloužit až 
o dalších pět let. 

2.   Alternativní mechanismus přidělování kapacity lze se schválením 
vnitrostátních regulačních orgánů využít, pokud lze na základě 
posouzení tržní poptávky podle článku 26 nebo konzultace podle čl. 27 
odst. 3 přiměřeně dospět k závěru, že anglická aukce není vhodná a že 
projekt k zajištění přírůstkové kapacity splňuje obě tyto podmínky: 

a
) 

zahrnuje více než dva vstupně-výstupní systémy a v rámci postupu 
přidělování jsou vyžadovány nabídky na několika propojovacích 
bodech; 

b) jsou vyžadovány nabídky na dobu delší než jeden rok. 

3.   V rámci alternativního mechanismu přidělování mohou uživatelé 
soustavy předkládat závazné nabídky na smluvní kapacitu podmíněné 
jednou nebo více z těchto podmínek stanovených provozovateli 
přepravních soustav ve schváleném návrhu projektu podle čl. 28 odst. 1: 

a
) 

závazky spojené se závazky v jiných propojovacích bodech nebo 
vylučující takové jiné závazky; 

b
) 

závazky napříč různými produkty standardní roční kapacity v určitém 
propojovacím bodě; 

c
) 

závazky podmíněné přidělením určitého nebo minimálního objemu 
kapacity. 

4.   Alternativní mechanismus přidělování podléhá schválení dotčenými 
vnitrostátními regulačními orgány v souladu s čl. 28 odst. 2. Tento 

  Nerelevantní z hlediska adaptace   
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mechanismus musí být transparentní a nediskriminační, může však 
umožňovat upřednostnění rezervace na určitou dobu nebo nabídek na 
vyšší objemy kapacity pro produkt standardní roční kapacity. 

5.   Je-li upřednostněna rezervace na určitou dobu nebo nabídky na vyšší 
objemy kapacity, vnitrostátní regulační orgány rozhodnou, že při 
uplatnění čl. 8 odst. 8 se vyčlení objem odpovídající alespoň 10 % 
a nejvýše 20 % technické kapacity v každém propojovacím bodě. Takto 
vyčleněná kapacita se nabízí v souladu s čl. 8 odst. 7. 

Článek 31 
 

V případě projektů k zajištění přírůstkové kapacity zahájených před 
vstupem tohoto nařízení v platnost se použijí články 26 až 30, ledaže 
příslušné vnitrostátní regulační orgány těmto projektům před 1. srpnem 
2017 udělily příslušné schválení pro přidělení kapacity. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 32 
Přidělování služeb přerušitelné kapacity 

1.   Od 1. ledna 2018 smějí provozovatelé přepravní soustavy nabízet 
standardní kapacitní produkty pro přerušitelnou kapacitu na dobu delší 
než jeden den, pouze pokud příslušný standardní měsíční, čtvrtletní nebo 
roční kapacitní produkt pro pevnou kapacitu byl prodán za aukční 
prémii, byl vyprodán nebo nebyl nabízen. 

2.   Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí denní produkt pro 
přerušitelnou kapacitu v obou směrech v propojovacích bodech, v nichž 
byl příslušný standardní kapacitní produkt pro pevnou kapacitu v režimu 
na následující den vyprodán nebo nebyl nabízen. V propojovacích 
bodech s jednosměrným tokem, v nichž je pevná kapacita nabízena 
pouze v jednom směru, nabízejí provozovatelé přepravní soustavy 
v opačném směru alespoň denní produkt pro přerušitelnou kapacitu. 

3.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, nemá to nepříznivý dopad na 
nabízený objem pevné kapacity. Provozovatelé přepravní soustavy 
nesmějí vyčleňovat kapacitu, již lze nabízet jako kapacitu pevnou, za 
účelem její nabídky jako kapacity přerušitelné. 

4.   Jsou-li nabízeny jiné přerušitelné kapacitní produkty než produkty 
denní, použijí se pro přerušitelnou kapacitu tytéž standardní kapacitní 
produkty jako pro pevnou kapacitu, pokud jde o dobu trvání produktů. 

5.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se s výjimkou 
vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím aukčního procesu. 

6.   Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje postupem 
nadnominace. 

349/2015 
9384 
 

§ 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 nadnominaci10). 

(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. 

 

10) Článek 32 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  
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7.   Vnitrodenní přerušitelná kapacita se přiděluje pouze v případě, že 
pevná kapacita, ať už kapacita technická, nebo dodatečná, byla 
vyprodána. 

8.   Jsou-li aukce produktů přerušitelné kapacity pořádány v delším než 
vnitrodenním intervalu, provozovatelé přepravní soustavy zveřejní před 
začátkem aukčního procesu nabízené objemy přerušitelné kapacity 
(pokud jsou známy). 

9.   Je-li přerušitelná kapacita nabízena, přiděluje se s výjimkou 
vnitrodenní přerušitelné kapacity prostřednictvím samostatné aukce 
poté, co byla přidělena pevná kapacita se stejnou dobou platnosti 
rezervace, a zároveň dříve, než začne aukce pevné kapacity s kratší 
dobou platnosti rezervace. 

10.   Jsou-li aukce přerušitelné kapacity nabízeny, provádějí se v souladu 
se stejnými zásadami pořádání a ve stejných lhůtách, jaké platí pro 
pevnou kapacitu. Přesná data aukcí přerušitelné kapacity jsou 
s výjimkou vnitrodenní přerušitelné kapacity podrobně stanovena 
v aukčním kalendáři. Pro každoroční aukce roční kapacity, všechny 
každoroční aukce čtvrtletní kapacity a všechny klouzavé aukce měsíční 
kapacity provozovatelé přepravní soustavy informují uživatele soustavy 
o objemu přerušitelné kapacity, jež má být nabízena jeden týden před 
zahájením aukce. Pokud aukce pevné kapacity nebyla ke stanovenému 
dni zahájení aukce přerušitelné kapacity uzavřena, zahájí se aukce 
přerušitelné kapacity nejpozději následující obchodní den po ukončení 
příslušných aukcí pevné kapacity. V takových případech se případná 
změna nabízených objemů oznámí nejméně 12 hodin před zahájením 
příslušné aukce přerušitelné kapacity. 

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.  

349/2015 
416/2016 
9384 
 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  
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Článek 34 
 

Koordinace procesu přerušení 
Provozovatel přepravních soustav, který vyvolá přerušení, uvědomí 
příslušného provozovatele sousední přepravní soustavy. Provozovatelé 
sousedních přepravních soustav co nejdříve uvědomí své příslušné 
uživatele soustavy, kteří jsou přerušením dotčeni, avšak náležitě při tom 
dbají o spolehlivost informací. 

349/2015 
416/2016 
9384 
 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  

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. 

349/2015 
416/2016 
9384 
 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  

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 
9384 
 

§ 29 odst. 4 (4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní 
kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8). 

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459. 

PAD  

Článek 37  Platformy pro rezervaci kapacity 

1.   Provozovatelé přepravní soustavy toto nařízení uplatňují tak, že 
nabízejí kapacitu prostřednictvím jedné společné internetové rezervační 
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. 

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 
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 

PAD  
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2.   Společné rezervační platformy uplatňují tato pravidla: 

a
) 

uplatňují se postupy pro nabídku a přidělování veškeré kapacity 
v souladu s kapitolou III; 

b
) 

přednostně je zaveden proces, kterým se nabízí pevná koordinovaná 
kapacita v souladu s kapitolou IV; 

c
) 

jsou zajištěny funkce, které uživatelům soustavy umožňují nabízet 
a získávat sekundární kapacitu; 

d
) 

aby uživatelé soustavy mohli využívat služeb rezervačních platforem, 
přistoupí na všechny platné právní a smluvní požadavky, které jim 
umožní rezervovat a využívat kapacitu v příslušné síti provozovatelů 
přepravní soustavy v rámci smlouvy o přepravě, a tyto požadavky 
dodržují; 

e
) 

kapacita v jediném propojovacím bodě nebo virtuálním propojovacím 
bodě není nabízena na více než jedné rezervační platformě, avšak 
provozovatel přepravní soustavy smí nabízet kapacitu v různých 
propojovacích nebo virtuálních propojovacích bodech prostřednictvím 
různých rezervačních platforem. 

3.   Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost všichni 
provozovatelé přepravní soustavy uzavřou smluvní ujednání o používání 
jediné rezervační platformy pro nabízení kapacity na obou stranách 
svých příslušných propojovacích bodů nebo virtuálních propojovacích 
bodů. Pokud provozovatelé přepravní soustavy v uvedené lhůtě 
nedosáhnou dohody, postoupí záležitost ihned příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům. Vnitrostátní regulační orgány poté ve lhůtě dalších 
šesti měsíců ode dne postoupení společně vyberou jedinou rezervační 
platformu na dobu nejvýše tří let. Pokud vnitrostátní regulační orgány 
nejsou schopny společně vybrat jedinou rezervační platformu ve lhůtě 
šesti měsíců od data postoupení, použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 713/2009. Agentura rozhodne o tom, která rezervační platforma se má 
v určitém propojovacím bodě nebo virtuálním propojovacím bodě 
používat, a to po dobu nejvýše tří let. 

4.   Pokud rezervační platformu v propojovacím bodě nebo virtuálním 
propojovacím bodě vybral vnitrostátní regulační orgán nebo agentura, 
provozovatelé přepravní soustavy uzavřou smluvní ujednání o používání 
rezervační platformy nejpozději do konce období uvedeného v poslední 
větě odstavce 3, pro něž vnitrostátní regulační orgány nebo agentura 

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. 
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provedly výběr. Není-li smluvního ujednání dosaženo, pokračuje se 
v postupu podle odstavce 3. 

5.   Stanovení jedné společné rezervační platformy nebo omezeného 
počtu těchto platforem usnadní a zjednoduší rezervování kapacity 
v propojovacích bodech v celé Unii ve prospěch uživatelů soustavy. Síť 
ENTSOG a agentura tento proces případně usnadní. 

6.   V případě zvýšení technické kapacity se výsledky přidělování 
zveřejní na rezervační platformě, která se používá k dražbě stávající 
kapacity, a v případě kapacity nově vytvořené tam, kde žádná aktuálně 
neexistuje, na společné rezervační platformě, na níž se příslušní 
provozovatelé přepravní soustavy dohodli. 

Článek 38 
1.   S cílem napomoci agentuře v plnění jejích úkolů sledování podle 
čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 síť ENTSOG v souladu s čl. 8 
odst. 8 a 9 nařízení (ES) č. 715/2009 sleduje a analyzuje, jak 
provozovatelé přepravní soustavy provádějí toto nařízení. ENTSOG 
zejména zajistí úplnost a správnost všech relevantních informací od 
provozovatelů přepravních soustav. ENTSOG uvedené informace 
předloží agentuře do 31. března 2019. 

2.   Provozovatelé přepravní soustavy předloží síti ENTSOG veškeré 
informace, které ENTSOG potřebuje ke splnění svých povinností podle 
odstavce 1, do 31. prosince 2018. 

3.   ENTSOG a agentura zachovávají důvěrnost obchodně citlivých 
informací. 

4.   Do 6. dubna 2019 agentura v rámci svých úkolů v oblasti sledování 
předloží zprávu o podmínkách stanovených ve smlouvách pro standardní 
kapacitní produkty pro pevnou kapacitu s ohledem na jejich účinek na 
efektivní využívání soustavy a na integraci trhů s plynem v Unii. 
Agenturu při jejím posouzení podporují příslušné vnitrostátní regulační 
orgány a provozovatelé přepravní soustavy. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 39 
Nařízení (EU) č. 984/2013 se zrušuje. 

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Článek 40 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne vstupu v platnost. 

  Nerelevantní z hlediska adaptace NA  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB65GMT81)



VII. 
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.docx      str. 43 z 44   

Celex:  32017R0459 Lhůta pro implementaci  Úřední věstník                     L 273 Gestor ERÚ Zpracoval (jméno+datum): Lukáš Brada, 10.10.2018 
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, 10.10.2018 

                                                                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 

 

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

V Bruselu dne 16. března 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 
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1.  9384 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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