Přehled doručených připomínek k návrhu cenového rozhodnutí č. 4/2020 o regulovaných
cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020 a jejich vypořádání
Energetickým regulačním úřadem
V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí č. 4/2020
o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2020 zveřejňuje
Energetický regulační úřad obdržené připomínky k návrhu cenového rozhodnutí a jejich
vypořádání.
Připomínka č. 1
Připomínkující:
NET4GAS, s.r.o.
Znění připomínky:
Připomínka k výši cen pro výstupní hraniční bod Waidhaus VIP
V bodě 2.1. Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den pro hraniční
body a virtuální hraniční body přepravní soustavy je nesprávně uvedena cena pro výstupní hraniční
bod Waidhaus VIP.
Odůvodnění připomínky:
Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ”) sám upozornil na nesprávné uvedení na svých
webových stránkách, když uvádí, že „V návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách
souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2021, který byl zveřejněn do veřejného
konzultačního procesu, je v bodě 2.1. nesprávně uvedena roční cena za rezervovanou pevnou
přepravní kapacitu Cr pro výstupní hraniční bod Waidhaus VIP. Správná výše této ceny je
1 806,14 Kč/MWh/den.“
Návrh promítnutí připomínky:
Uvést správnou cenu 1 806,14 Kč/MWh/den.
Vypořádání připomínky ze strany Energetického regulačního úřadu:
Akceptováno
Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr pro výstupní hraniční bod Waidhaus VIP
bude stanovena ve výši 1 806,14 Kč/MWh/den.

Připomínka č. 2
Připomínkující:
NET4GAS, s.r.o.
Znění připomínky:
Připomínka k nadbytečně uvedeným hraničním bodům
Odůvodnění připomínky:
Od 1. listopadu 2018 lze novou přepravní kapacitu nabízet pouze na zřízených funkčních
virtuálních hraničních bodech. Na fyzických hraničních bodech Hora Svaté Kateřiny a Hora Svaté
Kateřiny – Olbernhau již od této doby není možné nabízet kapacitu. Tyto fyzické body byly
virtualizovány do hraničního bodu Brandov VIP. Pokud by na těchto fyzických bodech existovaly
historické kontrakty, měly by svojí historickou cenu, která by se řídila principy eskalace a nikoliv
nově stanovovanou cenou.
Návrh promítnutí připomínky:
Odstranit nadbytečně uvedené bod Hora Svaté Kateřiny a bod Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau
a ceny s nimi související.
Vypořádání připomínky ze strany Energetického regulačního úřadu:
Akceptováno
Hraniční body Hora Svaté Kateřiny a Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau a k nim uvedené roční ceny
za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr pro vstupní a výstupní hraniční body budou
z cenového rozhodnutí vypuštěny.

Připomínka č. 3
Připomínkující:
NET4GAS, s.r.o.
Znění připomínky:
Připomínka ke zrušujícímu ustanovení
Doporučujeme ve zrušujících ustanoveních cenového rozhodnutí zrušit pouze ta ustanovení
cenového rozhodnutí č. 1/2019, která jsou novým cenovým rozhodnutím nahrazována a doplnit
termín, kdy ke zrušení dochází.
Odůvodnění připomínky:
Za účelem k zachování právní jistoty účastníků trhu s plynem a vyloučení veškerých pochybností
doporučujeme nerušit v tomto cenovém rozhodnutí celé cenové rozhodnutí č. 1/2019, ale pouze
jeho část, která je novým cenovým rozhodnutím nahrazena, tj. stanovení ceny služby přepravy
plynu pro hraniční body přepravní soustavy.
Zbývající části cenového rozhodnutí č. 1/2019 upravující cenu za přepravený pro hraniční body
přepravní soustavy a cenu služby přepravy plynu pro virtuální body zásobníků plynu doporučujeme
zrušit až v následujícím cenovém rozhodnutí, které tyto ceny nově stanoví. Zabrání se tak
pochybnostem, zda jsou tyto ceny stanoveny, a také riziku, že v případě nevydání příslušného
cenového rozhodnutí do konce roku 2020 (z jakýchkoli mimořádných důvodů, které by mohly
nastat), nebudou na začátku roku 2021 příslušné ceny stanoveny vůbec.
Dále doporučujeme za účelem zabránění nejasnostem na straně uživatelů soustavy uvést ve
zrušovacím ustanovení datum, kdy ke zrušení dochází, tak jako tomu bylo ve zrušovacích
ustanoveních cenového rozhodnutí č. 1/2019.
Návrh promítnutí připomínky:
ČÁST TŘETÍ
Zrušující ustanovení
Cenové Body 2.2 až 2.13 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019 ze dne
21. května 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu se zrušuje zrušují od
1. ledna 2021.
Vypořádání připomínky ze strany Energetického regulačního úřadu:
Akceptováno
Pro omezení případných pochybností o účinnosti jednotlivých ustanovení cenového rozhodnutí
č. 4/2020 bude znění zrušujícího ustanovení upraveno podle zaslaného návrhu.

