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Připomínky a podněty
Comments and initiatives
K tvorbě dokumentu, který podstatně ovlivňuje regulaci cen přepravy jak mezistátní tak i
vnitrostátní, byl pozván pouze přepravce, přestože ERU sleduje cenu za regulované složky jako
celek tj. včetně distribuce. Zapojení DSO a PZP do diskusí až v rámci připomínkového řízení
nelze dle našeho názoru považovat za dobrou praxi.
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Informace poskytnuté k vlastnímu modelu CWD a poskytnutý soubor s výpočtem tarifů
TAR_NC-Simplified Tariff Model neumožňují provést jakékoliv další propočty a modelovat
možné alternativní scénáře. Výpočty uvedené v dokumentu tedy není v podstatě možné ověřit
a komentovat. Jedná se tak z pohledu účastníků konzultačního procesu o tzv. “black box” a
musí věřit předkladatelům, že zvolili nejvhodnější řešení.

Čl. 16.1.3.

Čl. 19.1.2.

V průběhu let 2020-2025 je zachován poměr rozdělení celkových nákladů mezi “v rámci
systému” (vnitrostát) a “mezi systémy” (transit) na zhruba stejné úrovni tj 26:74. Nicméně
zvýšení celkových nákladů přepravce je vyvoláno zejména zvýšenou přepravou mezi systémy,
jak lze například vidět z tabulky č. 30, kdy nárůst toků pro vnitrostát vzroste mezi rokem 2020
a 2025 pouze o 7% zatímco pro transit je nárůst toku o téměř 40%. Přeprava mezi systémy by
se tedy měla podílet na celkových nákladech daleko vyšším procentem nebo by tyto náklady
měly být přiřazeny přímo. Nastavení tarifů a hlavně jejich meziroční změny uvedené v odstavci
19.2.2. tak nereflektují zdroj tvorby nákladů. Lze se také domnívat, že zde může docházet ke
křížové dotaci mezi tranzitem a vnitrostátem v neprospěch spotřebitelů v ČR.
Propad přepravní sazby pro VIP Waidhaus nebyl jasně vysvětlen zvláště, pokud vezmeme do
úvahy dlouhodobý plán přepravních kapacit, tak jak je uveden v dokumentu společnosti N4G
“DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ VOLNÝCH KAPACIT”. Z dokumentu vyplývá, že VIP Waidhaus má
srovnatelnou sjednanou výstupní kapacitu s bodem Lanžhot.

20180821_dlouhod
oba_predpoved_volnych_kapacit.pdf

Čl. 19.2.3.

Vzhledem k předpokládaným tokům v systému (viz např. tabulka č. 30) není zřejmé, proč
dochází u sazeb založených na komoditě k tak razantnímu nárůstu u výstupu do distribuce a
do zásobníků. I v tomto případě se domníváme, že náklady na kompresní práci vyvolané
převážně vyšším objemem tranzitu by měly být alokovány na účastníky/uživatele tranzitující a
neměly by dopadat na zákazníky v ČR, když se jejich spotřeba i dle prognóz uvedených v
konzultačním dokumentu v zásadě nemění.

