
Odkaz

3.1.2 a) podrobný a úplný popis jednotlivých nabízených služeb a výše poplatků
http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2 b) různé druhy přepravních smluv, které jsou pro tyto služby k dispozici
http://www.net4gas.cz/cs/zadosti-smlouvy-ostatni-dokumenty-ke-stazeni/

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

http://www.net4gas.cz/cs/zadosti-smlouvy-ostatni-dokumenty-ke-stazeni/

3.1.2 d)
harmonizované postupy uplatňované při používání přepravní soustavy včetně 

definice základních pojmů
http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2.e)
ustanovení o přidělování kapacity, řízení překročení kapacity, postupech proti 

nadměrné rezervaci kapacit a pro převádění
http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2.f)
pravidla pro obchod s kapacitou na sekundárním trhu ve vztahu k 

provozovateli přepravní soustavy
http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2.g) pravidla o vyrovnávání a metodice pro výpočet vyrovnávacích poplatků
http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2.h)

případně úrovně pružnosti a tolerance zahrnuté v přepravních a jiných 

službách bez samostatného zpoplatnění, jakož i dodatečně nabízenou 

pružnost a tomu odpovídající poplatky

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-soustava/

3.1.2.j)
pravidla pro připojení k soustavě provozované provozovatelem přepravní 

soustavy
http://www.net4gas.cz/cs/podminka-pripojeni-k-prepravni-soustave/

3.1.2.k)

informace o nouzových mechanismech v rozsahu odpovědnosti 

provozovatele přepravní soustavy, jako jsou opatření, která mohou vést k 

odpojení skupin zákazníků, a jiná všeobecná pravidla odpovědnosti, která se 

vztahují na provozovatele přepravní soustavy

http://www.net4gas.cz/cs/informace-o-siti/

http://extranet.net4gas.cz/matching.aspx

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.1.2.m)

provozovatelé přepravních soustav zveřejní podrobný a úplný popis metodiky 

a postupu, včetně informací o použitých parametrech a hlavních 

předpokladech pro výpočet technické kapacity

http://www.net4gas.cz/cs/informace-o-siti/

3.3.1.a) technická kapacita pro toky v obou směrech http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx

3.3.1.b) celková smluvní pevná a přerušitelná kapacita v obou směrech http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx

3.3.1.c) nominace a opětovná nominace v obou směrech http://extranet.net4gas.cz/nomination_ee.aspx

3.3.1.d) dostupná pevná a přerušitelná kapacita v obou směrech http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx

3.3.1.e) skutečné fyzické toky http://extranet.net4gas.cz/gas_flow.aspx

3.3.1.f) plánované a skutečné přerušení přerušitelné kapacity http://extranet.net4gas.cz/shutdown_br.aspx

http://extranet.net4gas.cz/shutdown_firm.aspx

http://www.net4gas.cz/cs/informace-o-siti/

3.3.1.h)

výskyt neúspěšných, právně platných žádostí o produkty s pevnou kapacitou 

na dobu nejméně jednoho měsíce, včetně počtu a objemu neúspěšných 

žádostí

http://extranet.net4gas.cz/capacity_un_requests.aspx

3.3.1.i)

v případě aukcí, kde a kdy byly produkty s pevnou kapacitou na dobu 

nejméně jednoho měsíce vydraženy za cenu vyšší, než je cena zásob
Aukční mechanismus se neužívá

3.3.1.j)

kde a kdy došlo k tomu, že nebyl v rámci běžného postupu přidělování 

kapacity nabídnut žádný produkt s pevnou kapacitou na dobu nejméně 

jednoho měsíce

http://extranet.net4gas.cz/capacity_no_offer.aspx

3.3.1.k)

celková kapacita vytvořená uplatněním postupů pro řízení překročení 

kapacity uvedených v bodech 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 podle jednotlivých 

uplatněných postupů pro řízení překročení kapacity

http://extranet.net4gas.cz/capacity_cmp.aspx

3.3.4.

Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují denně pro všechny významné 

body naměřené veličiny hrubé tepelné hodnoty nebo Wobbeho indexu. 

Předběžné údaje se zveřejní nejpozději tři dny po příslušném plynovém dni. 

Konečné údaje se zveřejní do tří měsíců po skončení příslušného měsíce

http://extranet.net4gas.cz/caloricity.aspx

http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx

http://www.net4gas.cz/cs/informace-o-siti/

3.4.1.

Provozovatelé přepravních soustav zajistí každý den zveřejnění a aktualizaci 

souhrnných množství kapacit nabízených a sjednaných na sekundárním trhu 

(tj. prodaných od jednoho uživatele soustavy druhému uživateli soustavy), 

pokud mají tyto informace k dispozici. Tyto informace zahrnují následující 

specifikace

http://www.net4gas.cz/cs/on-line-aplikace/

3.4.2.

Provozovatelé přepravních soustav zveřejní harmonizované podmínky, za 

kterých přijmou transakce kapacit (např. převody a postoupení). Tyto 

podmínky musí zahrnovat alespoň

http://www.net4gas.cz/cs/prepravni-rady-a-legislativa/

3.4.3.

Pokud jde o vyrovnávací služby soustavy, každý provozovatel přepravní 

soustavy poskytne každému uživateli sítě kapacity za každé vyrovnávací 

období konkrétní předběžná vyrovnávací množství a údaje o nákladech podle 

jednotlivých uživatelů sítě nejpozději jeden měsíc po ukončení vyrovnávacího 

období. Konečná data zákazníků poskytnutá podle standardizovaných 

typových diagramů lze poskytnout až o 14 měsíců později. Pokud tyto 

informace poskytne třetí strana, jsou provozovatelé přepravních soustav této 

povinnosti zproštěni. Při poskytování těchto informací bude dodržena 

důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu

Neaplikuje se. Data zveřejňována OTE

3.4.4.

Pokud se pro přístup třetích stran nabízejí pružné služby jiné než tolerance, 

provozovatelé přepravních soustav zveřejní den předem denní prognózy 

maximálního množství pružnosti, rezervované úrovně pružnosti a 

dostupnosti pružnosti na trhu pro následující plynový den. Provozovatel 

přepravní soustavy také na konci každého plynového dne zveřejní dodatečné 

informace o souhrnném využití každé služby pružnosti. Pokud je národní 

regulační orgán přesvědčen, že tyto informace by mohly být uživateli sítě 

zneužity, může rozhodnout, že provozovatele přepravní soustavy této 

povinnosti zprostí

Neaplikuje se

3.4.5.

Provozovatelé přepravních soustav za každou vyrovnávací zónu zveřejní 

množství plynu v přepravní soustavě na začátku každého plynového dne a 

prognózu množství plynu v přepravní soustavě na konci každého plynového 

dne. Prognóza množství plynu na konci plynového dne se během plynového 

dne aktualizuje každou hodinu. Jsou-li vyrovnávací poplatky vypočítávány 

každou hodinu, zveřejní provozovatel přepravní soustavy množství plynu v 

přepravní soustavě každou hodinu. Alternativně provozovatelé přepravních 

soustav za každou vyrovnávací zónu zveřejní souhrnný stav vyrovnávacích 

pozic všech uživatelů na začátku každého vyrovnávacího období a prognózu 

souhrnného stavu vyrovnávacích pozic všech uživatelů na konci každého 

plynového dne. Pokud je národní regulační orgán přesvědčen, že tyto 

informace by mohly být uživateli sítě zneužity, může rozhodnout, že 

provozovatele přepravní soustavy této povinnosti zprostí.

http://extranet.net4gas.cz/system_deviation.aspx

3.4.6.
Provozovatelé přepravních soustav poskytnou uživatelsky přívětivé nástroje 

pro výpočet sazeb
http://www.net4gas.cz/cs/cenovy-kalkulator/

podrobný popis plynárenské soustavy provozovatele přepravní soustavy a 

jejích významných propojovacích bodů, jak je vymezeno v bodě 3.2 této 

přílohy, a rovněž jména provozovatelů propojených soustav nebo zařízení
3.1.2.i)

3.1.2.l)

postupy dohodnuté provozovateli přepravních soustav v bodech propojení 

vztahující se na přístup uživatelů sítí k příslušným přepravním soustavám, 

které se týkají interoperability sítě, dohodnutých postupů nominace a 

vyrovnávání a jiných dohodnutých postupů, které stanoví přidělování toku 

plynu a vyrovnávání, včetně používaných metod

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009

3.1.2 Obsah zveřejnění

3.3 Informace, které se zveřejňují o všech významných bodech, a časový plán, podle kterého se tyto informace zveřejňují

3.4 Informace, které se zveřejňují o přepravní soustavě, a časový plán, podle kterého by se tyto informace měly zveřejňovat

3.3.1.g)

plánovaná a neplánovaná přerušení pevných služeb a také informace o 

obnovení pevných služeb (mimo jiné údržba soustavy a pravděpodobné 

trvání jakéhokoli přerušení kvůli údržbě). Plánovaná přerušení se zveřejňují 

nejméně 42 dnů předem

3.3.5.

Provozovatelé přepravních soustav zveřejňují každoročně pro všechny 

významné body dostupné kapacity a rezervované a technické kapacity po 

dobu všech let, kdy se kapacita sjednává, plus jeden rok, a nejméně na 

dalších 10 let. Tyto informace se aktualizují nejméně každý měsíc nebo 

častěji, jakmile jsou k dispozici nové informace. Zveřejnění je založeno na 

období, pro které je kapacita nabízena na trhu.

3.1.2.c)
řád soustavy a/nebo standardní podmínky, v nichž jsou vymezena práva a 

povinnosti všech uživatelů soustavy
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