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Informace o pořízených vyrovnávacích službách a souvisejících vzniklých nákladech 

 

 

Na období od 1. 1. do 31. 12. 2018 byla pro účely vyrovnávací služby ve smyslu BAL NC a vyhlášky o 

Pravidlech trhu s plynem uzavřena v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách s vybraným 

dodavatelem smlouva o nákupu a prodeji plynu. Dodavatel dle pokynu provozovatele přepravní soustavy 

buď nakoupí od provozovatele přepravní soustavy přebývající plyn, nebo prodá provozovateli přepravní 

soustavy chybějící plyn, smlouva tedy přináší náklady pouze v případě jejího využití.  

Vyrovnávací služba byla uzavřena ve výši 25 000 MWh denně. 

 

Vyrovnávací službu lze využít, v souladu s BAL NC i vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem pouze v případě, 

že se nezdaří provést potřebnou vyrovnávací akci nástrojem s vyšší prioritou, tedy nákupem nebo prodejem 

plynu na trhu organizovaném operátorem trhu a nákupem nebo prodejem v sousední vyrovnávací zóně. 

K využití vyrovnávací služby může dojít například, pokud trh organizovaný operátorem trhu nebude dočasně 

dostupný, např. kvůli výpadku systému, nebo pokud cena plynu na trhu organizovaném operátorem trhu 

poroste příliš rychle a bude tak dosaženo cenového stropu podle přílohy č. 8 k vyhlášce o Pravidlech trhu 

s plynem a zároveň nebude možné uskutečnit vyrovnávací akci obchodováním v sousední vyrovnávací zóně. 

 

V daném období byla služba využita z důvodu dosažení cenového stropu podle přílohy č. 8 k vyhlášce 

o Pravidlech trhu: 

28. 2. 2018 – Nákup ve výši 9 500 MWh za 33,377 EUR/MWh. 

1. 3. 2018 – Nákup ve výši 10 500 MWh za 43,105 EUR/MWh. 

3. 3. 2018 – Prodej ve výši 3 800 MWh za 31,517 EUR/MWh. 

 

Vyrovnávací služba byla využívána v období mimořádně nízké likvidity na českém trhu s plynem a současně 

velice vysoké volatility cen na evropských trzích s plynem, a oproti nákupu komodity v sousední vyrovnávací 

zóně bylo využití Vyrovnávací služby cenově výhodnější. 

 

 


