Specifická příloha pro region CCR Core k
harmonizovaným alokačních pravidlům pro
přidělování dlouhodobých přenosových práv v
souladu s čl. 52 nařízení Komise (EU) č.
2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se
stanoví rámcový pokyn pro přidělování
kapacity na dlouhodobém trhu

24. 4. 2018

1

VŠICHNI PROVOZOVATELÉ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV V REGIONU CCR CORE, S PŘIHLÉDNUTÍM K
NÁSLEDUJÍCÍMU,

Preambule
(1) Tento dokument je společným návrhem vypracovaným všemi provozovateli přenosových
soustav regionu CCR Core (dále jen „PPS“) podle definice v rozhodnutí č. 06/2016 Agentury
pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) ze dne 17. listopadu 2016 v souladu
s čl. 15 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/1222.

(2) Tento společný návrh stanoví specifické požadavky platné pro region pro výpočet kapacity
(dále jen „region CCR“) na úrovni regionu a hranice nabídkové zóny podle čl. 52 odst. 3 nařízení
Komise (EU) č. 2016/1719, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na
dlouhodobém trhu (dále jen „nařízení FCA“).

(3) Tento dokument tvoří přílohu harmonizovaých alokačních pravidel pro přidělování v případě
dlouhodobých přenosových práv na úrovni EU (dále také „HAR“) v souladu s čl. 51 nařízení
FCA, který byl schválen ACER v rozhodnutí č. 03/2017 dne 2. 10. 2017.

(4) Tento návrh obsahuje následující hlavy:
a. Hlava 1 obsahuje obecná ustanovení o návrhu;
b. Hlava 2 je věnována platnosti stropu pro kompenzace za omezení podle článku 59
HAR;
c. Hlava 3 rozvádí specifika regionální nebo hranic nabídkové zóny platná pro region CCR
Core, v souladu s čl. 52 odst. 3 nařízení FCA.

(5) V souladu s čl. 6 nařízení FCA musejí být návrhy regionální úrovně předkládány ke konzultaci
minimálně na regionální úrovni. V souladu s tím byla ustanovení týkající se platnosti stropu
konzultována současně s hlavním textem znění návrhu HAR (jako součást dřívější Přílohy 1
uvedeného návrhu) po dobu nejméně jednoho měsíce (a to konkrétně od 16. 1. 2017 do
17. 1. 2017). Ostatní specifická pravidla tohoto návrhu týkající se regionu či hranice nabídkové
zóny, zařazená pod hlavou 3, byla rovněž konzultována během veřejné konzultace dřívějších
příloh návrhu HAR upravujících konkrétní region či hranici.

(6) Tento návrh představuje dodatek k předchozí příloze HAR upravující region CCR Core ze dne
13 .4. 2017, který byl schválen regulátory regionu CCR Core dne 20. 10. 2017 (Rozhodnutí
CERRF ze dne 3 . 10. 2017). Tento návrh byl konzultován od 12. 3. do 12. 4. 2018; od subjektů
zájmu nedošla žádná připomínka. Tento návrh se předkládá ke schválení všem národním
regulačním orgánům dále také „NRA“) regionu CCR Core.

PŘEDKLÁDAJÍ VŠEM REGULAČNÍM ORGÁNŮM REGIONU CCR CORE NÁSLEDUJÍCÍ NÁVRH:

HLAVA 1
Obecná ustanovení
Článek 1
Předmět a rozsah
2

1. V souladu s čl. 4 HAR mohou být na jedné či více hranicích nabídkových zón zavedena
regionální nebo hraniční specifika. Pravidla popsaná v této příloze pro specifický region platí
pro hranice regionu CCR Core.
2. Tato příloha vejde v platnost dnem, kdy nabydou platnosti pravidla HAR v souladu se
závazným národním regulačním režimem. Tato příloha může být revidována na základě
požadavku příslušných národních regulačních orgánů. V případě, že na základě rozhodnutí
příslušných národních regulačních orgánů bude nutné tuto přílohu doplnit, postupuje se dle
čl. 68 HAR.
3. Pokud se vyskytne nekonzistence mezi jakýmkoli ustanovením v hlavním textu HAR a této
přílohy, platí ustanovení uvedená v této příloze. Termíny používané v této příloze, kterou jsou
psány s počátečním velkým písmenem, jsou definovány v pravidlech HAR, k nimž je tato
příloha připojena.

HLAVA 2
Strop pro kompenzace
Článek 2
Hranice nabídkové zóny, na kterých platí strop
Pro účely tohoto návrhu a HAR platí strop pro kompenzace pouze v hraničních nabídkových zónách
vyjmenovaných v této hlavě.

Článek 3
Rakousko - Česká republika (AT-CZ)
Strop pro kompenzace platí na hranici AT-CZ v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 4
Rakousko - Německo/Lucembursko (AT-DE/LU)1
Strop pro kompenzace platí na hranici AT-DE/LU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 5
Rakousko - Maďarsko (AT-HU)
Strop pro kompenzace platí na hranici AT-HU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 6
Rakousko - Slovinsko (AT-SI)
Strop pro kompenzace platí na hranici AT-SI v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 7
Belgie - Francie (BE-FR)
Strop pro kompenzace platí na hranici BE-FR v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 8
Belgie - Nizozemsko (BE-NL)
Strop pro kompenzace platí na hranici BE-NL v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 9
Chorvatsko - Maďarsko (HR-HU)
Strop pro kompenzace platí na hranici HR-HU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 10
Chorvatsko - Slovinsko (HR-SI)

1

Jakmile vejde v účinnost hranice nabídkové zóny Rakousko - Německo/Lucembursko.
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Strop pro kompenzace platí na hranici HR-SI v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 11
Česká republika - Německo/Lucembursko (CZ-DE/LU)
Strop pro kompenzace platí na hranici CZ-DE/LU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 12
Česká republika - Polsko (CZ-PL)
Strop pro kompenzace platí na hranici CZ-PL v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 13
Francie - Německo/Lucembursko (FR-DE/LU)
Strop pro kompenzace platí na hranici FR-DE/LU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 14
Německo/Lucembursko - Nizozemsko (DE/LU-NL)
Strop pro kompenzace platí na hranici DE/LU-NL v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 15
Maďarsko - Slovensko (HU-SK)
Strop pro kompenzace platí na hranici HU-SK v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 16
Maďarsko - Rumunsko (HU-RO)
Strop pro kompenzace platí na hranici HU-RO v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 17
Polsko - Slovensko (PL-SK)
Strop pro kompenzace platí na hranici PL-SK v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 18
Polsko - Německo/Lucembursko (PL-DE/LU)
Strop pro kompenzace platí na hranici PL-DE/LU v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

Článek 19
Slovensko - Česká republika (SK-CZ)2
Strop pro kompenzace platí na hranici SK-CZ v souladu s čl. 59 odst. 2 HAR.

HLAVA 3
Další specifické požadavky pro region nebo hranici nabídkové zóny
Článek 20
Omezení platná pro optimalizační funkci na hranicích CZ-SK-DE/LU-PL
1. Doplňuje se tato definice:
Technický profil znamená kombinaci hranic Nabídkových zón, které mají společný technický
limit, a představuje limit pro komerční transakce na propojeních nebo částech národní
přenosové soustavy, vytvářející omezení pro optimalizační funkci ve formě příslušné Nabízené
kapacity v souladu s čl. 35 odst. 3 HAR.

2

Jakmile vejde v účinnost hranice nabídkové zóny Slovensko - Česká Republika.
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2. Některé hranice nabídkových zón a jejich dílčí soubory mezi Českou republikou
Německem/Lucemburskem, Polskem a Slovenskem mají společný technický limit, a mohou
proto vytvářet Technický profil.
3. Technické profily jsou uvedeny v následujícím výčtu:
Soubor hranic Nabídkových zón anebo jejich podsoubory/se
společným technickým limitem
Seznam odpovědných PPS
Česká republika (CZ)
<>
ČEPS
Slovensko (SK)
<>
Polsko (PL)
SEPS
PSE
Německo/Lucembursko
(DE/LU)
<>
50 Hertz
Polsko (PL)
<> Německo/Lucembursko
PSE
(DE/LU)
Česká republika (CZ)
50 Hertz
<>
ČEPS

Technický profil

PSE->(50 Hertz+ČEPS+SEPS)
(50 Hertz+ČEPS+SEPS)->PSE

50 Hertz-> (PSE+ČEPS)
(PSE+ČEPS)->50Hertz

Článek 21
Hraniční specifika pro hranici Maďarsko-Rumunsko
1. Alokační platforma
Tento čl. 21 odst. 1 doplňuje čl. 3 HAR:
Alokační platformou na hranici Nabídkové zóny mezi Maďarskem a Rumunskem je MAVIR,
maďarský PPS.
Odpovědní PPS MAVIR a TEL si vyhrazují právo pověřit Společnou alokační kancelář (Joint
Allocation Office) rolí Alokační platformy pro přidělování dlouhodobé přenosové kapacity mezi
zónami na hranici Nabídkové zóny Maďarska a Rumunska. V tomto případě budou pravidla
HAR na této hranici platit bez čl. 21. V takovém případě budou MAVIR a TEL včasně informovat
účastníky trhu.
2. Zasílání informací
Tento čl. 21 odst. 2 doplňuje čl. 9 odst. 1 písm. h) HAR:
h) kontaktní osobu pro finanční zajištění, fakturaci a problémy s platbami a její kontaktní údaje
(e-mail, číslo faxu, doručovací adresu a telefonní číslo) pro zasílání oznámení v případech, kdy
je to vyžadováno v souladu s čl. 74 těchto HAR; a
3. Forma hotovostního vkladu
Tento čl. 21 odst. 3 doplňuje čl. 20 HAR:
Registrovaný účastník poskytne zajištění formou hotovostního vkladu na vyhrazený
Podnikatelský účet nejpozději dva (2) Pracovní dny před uzávěrkou Lhůty pro podávání

5

nabídek do Aukce, pro niž bude vklad použit jako zajištění, jinak bude vklad považován za
zajištění až pro následné aukce.
4. Náhrady za dlouhodobá přenosová práva a jejich použití
Tento čl. 21 odst. 4 doplňuje čl. 45 HAR:
Možnost a všechny další nezbytné informace týkající se vyhrazení Fyzických přenosových
práv na výměnu energie pro vyrovnané výkonové bilance bude oznamovat Alokační
platforma v Aukčních specifikacích popsaných v čl. 29. Zavedení možnosti vyhrazení
Fyzických přenosových práv na výměnu energie pro vyrovnané výkonové bilance musí být
konzultováno s příslušnými Národními regulačními orgány a případně jimi schváleno.

5. Fakturace a platební podmínky
a)

Tento čl. 21 odst. 5 písm. (a) nahrazuje čl. 65 odst. 4 HAR:

Alokační platforma zasílá Registrovanému účastníkovi originál faktury poštou a její kopii emailem na doručovací poštovní a e-mailovou adresu kontaktní osoby pro finanční záležitosti,
oznámené v souladu s čl. 9 písm. (h).
b)

Tento čl. 21 odst. 5 písm. (b) nahrazuje čl. 65 odst. 5 HAR.

V případech omezení dlouhodobých přenosových práv, vrácení dlouhodobých přenosových
práv v souladu s čl. 40 nebo náhrady za dlouhodobá přenosová práva v souladu s čl. 48 musejí
faktury zohlednit veškeré platby, které mají být připsány registrovanému účastníkovi. Platby,
které mají být připsány registrovanému účastníkovi, musejí být vypořádány:

c)



v případě, kdy kompenzace týkající se omezení má být vyplacena pro původního
držitele Dlouhodobých přenosových práv formou modifikované nebo opravené
faktury vystavené Alokační platformou;



v případě, kdy kompenzace týkající se omezení má být vyplacena pro nového držitele
Dlouhodobých přenosových práv po převodu formou faktury vystavené
Registrovaným účastníkem na základě oznámení Alokační platformy o vypořádání;



v případě, kdy kompenzace týkající se vrácení nebo dalšího prodeje má být
vyplacena pro držitele Dlouhodobých přenosových práv po převodu formou faktury
vystavené Registrovaným účastníkem na základě oznámení Alokační platformy o
vypořádání;
Tento čl. 21 odst. 5 písm. (c) nahrazuje čl. 65 odst. 9 HAR:

V případě, že z výsledku platební bilance uvedené v odstavcích 3 a 5 tohoto článku, vyplyne
čistá platba registrovaného účastníka alokační platformě, registrovaný účastník tuto bilanci
vyrovná do sedmi (7) Pracovních dnů po datu vystavení původní faktury.
d)

Tento čl. 21 odst. 5 písm. (d) nahrazuje čl. 65 odst. 10 HAR:

Platby Registrovaného účastníka uvedené v čl. 65 odst. 10 HAR se inkasují postupem, kdy
Registrovaný účastník zajistí platbu prostřednictvím neautomatizované transakce na účet
Alokační platformy vyznačený na faktuře za pomoci uvedení čísla (značky) této faktury.
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e)

Tento čl. 21 odst. 5 písm. (e) nahrazuje čl. 65 odst. 11 HAR:

V případě, že z výsledku platební bilance uvedené v odstavcích 3 a 5 tohoto článku, vyplyne
čistá platba Alokační platformy Registrovanému účastníkovi, Alokační platforma tuto bilanci
vyrovná do sedmi (7) Pracovních dnů po.


datu vystavení opravené faktury vydané Alokační platformou; nebo



datu obdržení původní faktury vydané Registrovaným účastníkem

na bankovní účet sdělený v průběhu procesu přistoupení v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. (g)
Registrovaným účastníkem, který má nárok na výplaty k termínu splatnosti.

6. Oznámení
Tento čl. 21 odst. 6 nahrazuje čl. 74 odst. 3 HAR:
Veškerá oznámení a další sdělení musí být podána prostřednictvím osobně doručeného
dopisu proti potvrzení nebo zaslána doporučenou poštou nebo kurýrní službou v následujících
případech:


uzavření účastnické smlouvy v souladu s čl. 6;



pozastavení a ukončení podle čl. 71 a čl. 72;



složení bankovní záruky v souladu s čl. 21 odst. 3. a



původní faktury v souladu s čl. 21 odst. 5 písm. (a) a čl. 21 odst. 5 písm. (b) této
přílohy
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