Stanovisko ERÚ - upřesnění výkladu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu
V souvislosti s obdrženými dotazy od účastníků trhu s plynem zveřejňuje Energetický regulační úřad
toto stanovisko pro upřesnění výkladu některých ustanovení tohoto cenového rozhodnutí. Účelem
tohoto stanoviska je zajistit jednoznačný výklad a jistotu pro účastníky trhu s plynem.
Cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu
Novela vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném od 1. ledna 2015
uvádí v § 5 odst 8 vnitrodenní přepravní kapacitu a podmínky jejího uplatnění.
Pro účely stanovení ceny za vnitrodenní přepravní kapacitu se použije ustanovení v bodu 1.5 cenového
rozhodnutí č. 4/2014. Ustanovení uvedené v bodě 1.6 se pro účely stanovení ceny za vnitrodenní
rezervovanou přepravní kapacitu v roce 2015 nepoužije.
Pro účely stanovení ceny za vnitrodenní přepravní kapacitu pro výstupní bod přepravní soustavy,
kterým je odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě se použije ustanovení
v bodu 1.5 cenového rozhodnutí č. 4/2014, s tím, že Cndi se nahradí Cvkd a Cr se nahradí Cppz.
Ustanovení uvedené v bodě 1.13.10 se pro účely stanovení této ceny v roce 2015 nepoužije.
Standardní a měsíční přepravní kapacita
Novela vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném od 1. ledna 2015
uvádí v § 5 odst. 2 – 5 pojem „měsíční přepravní kapacita“. Cenové rozhodnutí č. 4/2014 upravující
regulované ceny pro rok 2015 uvádí v bodech 1.2, 1.7 a 1.11 pojem „standardní přepravní kapacita“.
V cenovém rozhodnutí č. 4/2014 byl zachován pojem standardní přepravní kapacita z důvodu
zachování kontinuity názvosloví používaného v předchozích cenových rozhodnutích.
Pro účely stanovení ceny za měsíční přepravní kapacitu ve smyslu vyhlášky o Pravidlech trhu
s plynem se v roce 2015 použijí ustanovení a podmínky uvedené v bodech 1.2, 1.7 a 1.11 cenového
rozhodnutí č. 4/2014. Přičemž platí, že měsíční přepravní kapacitou se rozumí standardní přepravní
kapacita.

