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KOMENTÁŘ 1: Je nutné, aby obchodníci měli možnost stávající smlouvy uzavřené na existujících IP převést 

pod VIP, a to i po termínu zavedení VIP. 

 

 Převod existující smlouvy uzavřené na IP pod VIP bude možné kdykoliv v průběhu trvání dané 

smlouvy, a to až do jejího ukončení.  

 Převedení všech stávajících smluv uzavřených na IP pod VIP k 1. listopadu 2018 bude pro 

obchodníky, kteří se tímto způsobem vyhnou fungování v rámci duálního IP/VIP systému, výhodné.  

 

KOMENTÁŘ 2: Bezplatná konverze kapacit poskytovaná obchodníkům držícím na jedné straně propojovacího 

bodu nekoordinovanou kapacitu by měla být poskytována rovněž pro rezervaci denních a 

vnitrodenních kapacit. 

 

 Tento požadavek nesouvisí s implementací VIP, Nařízení Komise (EU) 2017/459 (CAM NC) tuto 

povinnost nestanoví, a tato otázka ani nebyla předmětem tohoto konzultačního procesu. 

 

KOMENTÁŘ 3: Zavedení VIP nesmí mít v žádném případě na obchodníky negativní ekonomický dopad. 

 

 Zavedení VIP ani převedení stávajících smluv z IP na VIP nebude pro obchodníky znamenat žádné 

dodatečné náklady. 

 Veškeré parametry stávajících smluv zůstanou zachovány, a to včetně cen, objemů, délky trvaní smluv 

atd. 

 Vstupní a výstupní tarify platné pro VIP budou nastaveny na stejné úrovni, na jaké jsou nastaveny pro 

jednotlivé IP, a to na základě Cenového rozhodnutí publikovaného ERÚ pro rok 2019.  

 

KOMENTÁŘ 4: Nepodporujeme současný návrh na zavedení VIP založený na fungování duálního systému. 

Fungování duálního systému povede u obchodníků ke značnému dodatečnému navýšení 

operativní činnosti a s ní spojených nákladů. (Fungování duálního IP/VIP přeshraničního 

systému není v souladu s článkem 19 odstavcem 9.) 

 

 Každý obchodník má možnost si dobrovolně vybrat, zda si chce převést stávající smlouvy pod VIP, 

anebo jestli si je ponechá na IP.  Žádný obchodník není nucen vystavovat se riziku možných 

negativních dopadů vyplývajících z fungování duálního systému, neboť má možnost převést veškeré 

své stávající smlouvy pod VIP. 

 Článek 19 Nařízení Komise (EU) No. 2017/459 (CAM NC) neposkytuje dostatečně podrobné instrukce 

pro zavedení VIP. Kvůli tomu jsou dnes ze strany evropských TSO zvažovány obě možnosti pro 

zavedení VIP – duální systém a plný přechod na VIP.                                         

 N4G nabízí flexibilnější variantu duálního systému, kdy si každý obchodník v ČR může převést 

veškeré své stávající smlouvy na VIP. Tímto převodem se mohou všichni obchodníci vyhnout 

dopadům duálního systému.  

 

KOMENTÁŘ 5: Zavedení VIP by mělo být odloženo. 

 

 Termín pro zavedení VIP je stanoven v článku 19 Nařízení Komise (EU) No. 2017/459 (CAM NC), a 

to na 1. listopad 2018. 
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COMMENT 6: Přístup k již rezervovaným kapacitám na základě stávajících smluv uzavřených na IP na 

jakékoliv straně hranice by neměl být na základě CAM/CMP diskriminační. 

 

 N4G je zodpovědný za zavedení VIP pouze v rámci České republiky a nemůže tak garantovat 

konkrétní podmínky pro zavádění VIP na druhé stranice hranice. 

 Bude zachován nediskriminační přístup ke všem kapacitním produktům.  

 Mechanismy pro řešení nedostatku přepravních kapacit (CMP) budou aktivovány pouze v případě, 

kdy dojde k překročení celkové kapacity VIP. 

 Dodatečné kapacity vzniklé prostřednictvím mechanismu CMP budou obchodovány na VIP 

prostřednictvím aukcí podle Nařízení Komise (EU) No. 2017/459 (CAM NC). 


