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OZNÁMENÍ K LEGISLATIVNÍ SITUACI V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM NAŘÍZENÍ 

KOMISE (EU) Č. 312/2014, KTERÝM SE STANOVÍ KODEX SÍTĚ PRO VYROVNÁVÁNÍ 

PLYNU V PŘEPRAVNÍCH SÍTÍCH

Provozovatel přepravní soustavy oznamuje, že od 1. července 2016 dochází k úpravě 

vyrovnávání odchylek subjektů zúčtování a zahraničních účastníků podle nařízení Komise 

(EU) č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích 

(dále jen BAL NC) a souvisejících ustanovení vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu 

s plynem (dále jen vyhláška).  

Vzhledem k probíhajícímu řízení o schválení řádu provozovatele přepravní soustavy 

implementujícího, mimo jiné, BAL NC a související ustanovení vyhlášky, bude od dne 

1. července 2016 provozovatel přepravní soustavy až do schválení upraveného znění řádu 

provozovatele přepravní soustavy Energetickým regulačním úřadem postupovat dle řádu 

provozovatele přepravní soustavy účinného od 1. ledna 2016 (dále jen řád).

Ustanovení řádu, která jsou v rozporu s BAL NC nebo vyhláškou nebudou aplikována a 

aplikují se místo nich příslušná ustanovení vyhlášky dle níže uvedené tabulky:

Kapitola Odstavec Poznámka

14 14.2.

V souladu s vyhláškou se aplikuje pouze finanční 

vypořádání odchylky, nikoliv naturální vypořádání 

odchylky.

14 14.3. Neaplikuje se. Aplikuje se § 102 a § 103 vyhlášky.

14 14.4. - 14.9. Neaplikuje se bez náhrady.

Při vypořádání vyrovnávacího množství zahraničního účastníka bude provozovatel 

přepravní soustavy postupovat dle vyhlášky, přičemž bude aplikován postup podle návrhu 

řádu, který byl vyvěšen na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu 

k případným připomínkám dne 4. května 2016 (dále jen návrh řádu). 

Provozovatel přepravní soustavy dále umožní ve svém informačním systému 

zahraničnímu účastníkovi podávat nabídky na nákup čí prodej kladné či záporné nevyužité 

flexibility na trhu s nevyužitou flexibilitou, který je organizovaný operátorem trhu. Podání 

nabídek a jejich vyhodnocení se řídí vyhláškou, přičemž bude aplikován postup 

podle návrhu řádu.
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