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ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ NAVRŽENÉHO MECHANISMU VYČLEŇOVÁNÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITY 

V KAŽDÉM PROPOJOVACÍM BODĚ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI 

 
 

Na základě výzvy k odstranění důvodů přerušení správního řízení SLS-09764/2015-ERU N4G zorganizoval 

veřejnou konzultaci navrženého mechanismu vyčleňování přepravní kapacity v každém propojovacím bodě. 

Výzva k účasti byla vyvěšena na webových stránkách N4G dne 26. října 2016 a lhůta pro podání připomínek 

byla stanovena na 26. listopadu 2016. Tímto bylo umožněno transparentním a nediskriminačním způsobem 

všem stávajícím a případným budoucím uživatelům soustavy předkládat k návrhu připomínky.  

 

Konzultace se zúčastnilo 5 subjektů – 4 obchodníci s plynem a jedno oborové sdružení. Jejich připomínky 

přikládáme níže. Obecně lze říci, že účastníci nesdílí jednotný názor na danou problematiku.  

 

Hlavní body, které účastníci vznesli: 

 

1. Vyčlenění více přepravní kapacity. 

 Dva účastníci požadují vyčlenit více vstupních a výstupních kapacit v souladu s návrhem 

Energetického regulačního úřadu, který byl obsažen v návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s 

plynem ze dne 26. srpna 2015 (§ 8 a příloha č. 2). Žádný účastník však tento požadavek 

řádně nezdůvodnil.  

 Jeden účastník zdůvodnil svůj požadavek na navýšení vyčlenění přepravních kapacit. 

 Jeden účastník je plně spokojen s navrhovanou výší vyčleňovaných kapacit. 

 Jeden účastník vyžaduje na vstupním hraničním bodě Brandov - OPAL vyčlenit nabídnout 

100% kapacity nejdříve při každoroční aukci roční kapacity, jež se koná v souladu s 

kalendářem aukcí během pátého plynárenského roku.  

 

2. Někteří účastníci požadují vyčlenit kapacity případně i pro kratší časový rámec (než kvartální aukce, 

popř. aukce na 5 let dopředu) např. pro měsíční a denní aukce. 

 

3. Nesoulad nabízených produktů (plynárenský rok) s potřebami obchodníků a jejich zákazníků 

(kalendářní rok). 

 

4. Množství nabízené vstupní kapacity do ČR není vždy koordinované s výstupní kapacitou nabízenou 

na druhé straně hranice. 

 

5. Pravidla CMP zabraňují zneužití dlouhodobých rezervací a není tedy nutné vyčleňovat více než 

navržené minimální hodnoty. 

 

6. Navržená hodnota vyčlenění z nové kapacity nebyla připomínkována. 

 

7. Připomínky byly vždy vzneseny v kontextu trhu s plynem v ČR. 

 

 

AKTUALITA PRO OBCHODNÍKY 



 

Reakce N4G na uvedené hlavní body: 

 

1. Návrh vyčlenění kapacity, který byl obsažen v návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem ze dne 

26. srpna 2015, byl v průběhu veřejné konzultace a mezirezortního připomínkového řízení odmítnut 

a z návrhu vyhlášky vypuštěn. Jelikož požadavek na zvýšení množství vyčleněné kapacity nebyl 

žádným účastníkem konzultace řádně zdůvodněn, nelze jej považovat za opodstatněný.  

 

Z hodnot uvedených N4G vyplývá, že v současnosti je k dispozici až 549 GWh/d vyčleněné vstupní 

kapacity z hraničních bodů a se zahrnutím zásobníků plynu až 1057 GWh/d vstupní kapacity do 

přepravní soustavy ČR. Na základě historických hodnot zásob v PZP a jejich čerpání N4G nemůže 

přijmout námitku, že úroveň zásob na konci února neodpovídá uvedené dostupné těžební kapacitě. 

Na základě historických hodnot lze ukázat, že zásoby v PZP v posledních pěti letech byly vždy přes 

8.4 TWh, což při 75% využití těžebního výkonu, tj. 507GWh/d vždy zajišťuje dostupnost plynu 

alespoň na následujících 17 dní (viz graf č. 1). Toto množství představuje 68 % maxima spotřeby 

v ČR a přesahuje tak bezpečností standard dodávky (BSD) v ČR uvedený účastníkem. V případě 

využití těžebního výkonu pro pokrytí BSD uvedeným účastníkem, tj. 441 GWh/d, zásoby v PZP by 

vydržely vždy alespoň na následujících 19 dní. Z těchto důvodů N4G nemůže přijmout daný 

požadavek za relevantní.  

 
 

Požadavek nabídnout na Hraničním bodě Brandov-OPAL 100% kapacity nejdříve při každoroční 

aukci roční kapacity, jež se koná v souladu s kalendářem aukcí během pátého plynárenského roku, 

je již splněný. Vzhledem k tomu, že na tomto bodě je nabízena pouze nekoordinovaná kapacita, 

uživatelé soustavy si mohou rezervovat kapacitu pouze na rok dopředu, tj. 100% technické kapacity 

je nabídnuto nejdříve při aukci roční kapacity na nadcházející plynárenský rok. Navíc, dle 

dostupných informací bude od roku 2017 nově nabízena pevná výstupní kapacita z plynovodu OPAL 

pouze na rok dopředu.  
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2. N4G považuje požadavek na zajištění vyčlenění pro měsíční a denní aukce a snížení vyčlenění pro 

aukce na více let dopředu za odůvodněný a zohlednil ho v návrhu vyčlenění kapacit.   

 

3. Toto nebylo předmětem konzultace. Roční standardní produkty jsou stanoveny v nařízení NC CAM1. 

N4G nemůže nabízet jiné než standardní roční produkty.  

 

4. O velikosti výstupní kapacity mimo ČR nerozhoduje N4G. Koordinaci nabízených kapacit mezi 

sousedícími TSO se řeší v rámci povinností stanovených NC CAM čl. 6.  

 

5. Mechanismy CMP již byly v ČR implementovány. Od ledna 2017 platí novela vyhlášky o Pravidlech 

trhu s plynem, podle níž je v ČR zaveden princip krátkodobé ztráty nevyužité kapacity (short term 

UIOLI). N4G proto souhlasí, že s ohledem na pravidla CMR není potřeba vyčleňovat více přepravní 

kapacity, než kolik NC CAM požaduje. 

 

6. N4G považuje navrženou hodnotu vyčleňování nové kapacity za akceptovanou uživateli soustavy.  

 

7. Ochrana zahraničního navazujícího trhu není v kompetenci N4G ani ERÚ. Jelikož navazující 

provozovatelé přepravních soustav vyčleňují na vstupních bodech soustavy navržená minima dle 

NC CAM, N4G nevidí důvod nastavit odlišné hodnoty na výstupních bodech z ČR. Výši vyčleněné 

kapacity na výstupních bodech navrhovanou N4G proto považujeme za akceptovanou uživateli 

soustavy. 

 

                                                      
1 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 (ES) č. 715/2009 



 

Návrh pro rozhodnutí: 

Na základě provedené veřejné konzultace a analýzy došlých odpovědí uživatelů soustavy provozovatel 

přepravní soustavy navrhuje následující: 

 

 Na vstupních bodech soustavy navrhujeme zachovat celkovou výši vyčleněné kapacity na úrovni 

minimálních hodnot dle čl. 8 odst. 6 a odst. 8 NC CAM avšak upravit rozložení vyčlenění ve prospěch 

krátkodobějších produktů. 

  

Na vstupních bodech soustavy tedy navrhujeme upravit rozdělení vyčlenění pro existující kapacity 

následovně: 

o objem odpovídající 10 % technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut 

nejdříve při každoroční aukci roční kapacity stanovené v čl. 11 NC CAM, jež se koná v souladu 

s kalendářem aukcí během pátého plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 

plynárenského roku,  

o objem odpovídající 5 % technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve 

při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v čl. 12 NC CAM, jež se koná v souladu 

s kalendářem aukcí během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 

plynárenského roku. 

o objem odpovídající 5 % technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve 

při měsíční aukci kapacity stanovené v čl. 13 NC CAM, jež se koná v souladu s kalendářem 

aukcí během plynárenského roku. 

 

Tento návrh se snaží uspokojit uvedené požadavky na navýšení vyčlenění pro kratší produkty.  

 

 Na výstupních bodech soustavy zachovat minimální hodnoty vyčleňování kapacity dle NC CAM. 

o objem odpovídající 10 % technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve 

při každoroční aukci roční kapacity stanovené v čl. 11 NC CAM, jež se koná v souladu s 

kalendářem aukcí během pátého plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného 

plynárenského roku,  

o objem odpovídající 10 % technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut 

nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v čl. 12 NC CAM, jež se koná v 

souladu s kalendářem aukcí během plynárenského roku předcházejícího začátku 

příslušného plynárenského roku. 

 

 Na vstupních a výstupních bodech soustavy pro novou kapacity zachovat minimální hodnotu 

vyčleňování dle NC CAM: 

o pro novou přepravní kapacitu objem odpovídající 10 % nové technické kapacity v každém 

propojovacím bodě, který je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity 

stanovené v čl. 12 NC CAM, jež se koná v souladu s kalendářem aukcí během 

plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku. 

 






















