
F. SLUŽBA TRADING REGION UPGRADE (TRU)  

 

20.  PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TRU  

 

20.1. Přepravce poskytuje v pilotním režimu službu TRU. Služba TRU umožňuje přímé propojení 

českého a rakouského trhu s plynem tím, že propojuje virtuální obchodní bod v České republice 

s virtuálním obchodním bodem v Rakousku. Přepravce nabízí službu TRU ve směru do 

Rakouska, kdy Přepravce vystupuje jako Aktivní přepravce. Pro vyloučení veškerých 

pochybností, ve směru do České republiky je služba TRU nabízena rakouským provozovatelem 

přepravní soustavy Gas Connect Austria GmbH (GCA), kdy vystupuje jako Aktivní přepravce 

GCA. Uživatel soustavy pro využití služby TRU ve směru do České republiky musí splňovat 

veškeré podmínky pro přístup k přepravní soustavě v Rakousku a mít uzavřenou příslušnou 

smlouvu s GCA. 

 

20.2. Přepravce zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 5 pracovních dní před 

začátkem aukce minimálně tyto informace: 

a) termín zahájení aukce, 

b) termín pro podávání nabídek, 

c) rozsah nabízené kapacity služby TRU, 

d) minimální velikost podané nabídky, 

e) minimální a maximální dobu trvání rezervace služby TRU, 

f) termín zahájení poskytování služby TRU, 

g) minimální cenu za využití jednotky služby TRU, 

h) příp. další přiměřené, nediskriminační a transparentní podmínky aukce. 

 

20.3. Aukce na službu TRU se může účastnit Uživatel soustavy, který splňuje podmínky pro rezervaci 

přepravní kapacity. Podmínky finanční způsobilosti Uživatele soustavy podle přílohy č. 21 k 

Řádu se použijí obdobně. Ustanovení kapitol 5 až 8 se použijí obdobně. Pro vyloučení 

veškerých pochybností, finanční způsobilost je hodnocena pro celý rozsah poskytnutí služby 

TRU ve směru do Rakouska, tj. včetně vstupu na virtuální obchodní bod v Rakousku. 

 

20.4. Služba TRU je nabízena formou aukce, přičemž je uspořádáno jediné nabídkové kolo, v němž 

Uživatel soustavy nabízí aukční prémii k pevné ceně za službu TRU („cena“) za požadovaný 

objem služby TRU. Pro službu TRU se použije cena dle cenového rozhodnutí ERÚ. 

 

20.5. Během nabídkového kola příslušné aukce mohou Uživatelé soustavy předložit až deset 

nabídek. Od okamžiku doručení nabídky (nabídkového formuláře, jak je definován níže) 

Přepravci se považuje tato nabídka ze strany Uživatele soustavy za závaznou. Jednotlivé 

nabídky se zpracovávají nezávisle na ostatních. 

 

20.6. V termínu konání aukce mohou zájemci o službu TRU vyplnit nabídkový formulář („nabídkový 

formulář služby TRU“). Uživatelé soustavy ve formuláři uvedou pro každou nabídku:  

 

20.6.1. požadovaný objem služby TRU, o jehož přidělení má Uživatel soustavy zájem, jenž je 

roven kapacitě služby TRU nabízené v konkrétní aukci, nebo je nižší; vše vyjádřeno 

v kWh/h, zaokrouhleno na násobky 100 kWh/h, 

 



20.6.2. minimální objem služby TRU, o jehož přidělení podle příslušného algoritmu má Uživatel 

soustavy zájem v případě, že mu není přidělen produkt služby TRU v objemu 

požadovaném v souladu s 20.6.1., 

 

20.6.3. výši aukční prémie k pevné ceně za službu TRU vyjádřenou v CZK za MWh/den, kterou 

je Uživatel soustavy ochoten za požadovaný objem služby TRU zaplatit.  

 

20.6.4. kontaktní údaje obdobně podle bodu 3.3.1 Řádu. 

 

20.7. Provozovatel přepravní soustavy seřadí všechny nabídky týkající se produktu služby TRU 

sestupně podle jejich nabízené aukční prémie. 

 

20.8. Všechny zbývající nabídky, kterým nebyl přidělen požadovaný objem služby TRU podle 20.6.1., 

v čase uzávěrky nabídkového kola se považují za závazné pro ty Uživatele soustavy, kterým 

byl přidělen alespoň minimální objem služby TRU požadovaný v souladu s 20.6.2. 

 

20.9. Po sestavení pořadí nabídek v souladu s 20.7. a pod podmínkou dodržení 20.10. až 20.13. se 

služba TRU na jednotlivé nabídky přiděluje podle pořadí jejich ceny. Všechny nabídky, kterým 

je služba TRU přidělena, se považují za úspěšné. Po přidělení služby TRU se zbývající 

nepřidělená služba TRU o toto množství sníží. 

 

20.10.  Po použití 20.9. a pod podmínkou dodržení 20.12. platí, že pokud objem služby TRU, na nějž 

Uživatel soustavy podal nabídku, překročí zbývající nepřidělený objem služby TRU (po přidělení 

služby TRU Uživatelům soustavy, kteří podali nabídku vyšší), je tomuto Uživateli soustavy 

přidělen objem služby TRU rovnající se zbývajícímu nepřidělenému objemu služby TRU. 

 

20.11.  Po použití 20.10. a pod podmínkou dodržení 20.12. platí, že pokud je ve dvou nebo více 

nabídkách uvedena stejná cena a objem příslušné služby TRU, o který se celkově na základě 

těchto nabídek nadále žádá, překročí zbývající objem nepřidělené služby TRU, zbývající 

nepřidělený objem se přidělí v poměrné výši k objemům, o něž se v těchto jednotlivých 

nabídkách žádá. 

 

20.12.  Je-li objem, který má být přidělen na nabídku podle 20.9., 20.10. nebo 20.11., nižší než 

minimální objem kapacity podle 20.6.2., tato nabídka se považuje za neúspěšnou a provede se 

nové přidělení služby TRU na zbývající cenovou nabídku či nabídky ve stejné výši podle 20.11. 

nebo přidělení služby TRU na cenovou nabídku, která je další v pořadí, podle 20.9. 

 

20.13. Je-li zbývající objem služby TRU, která má být na některou nabídku přidělena podle 20.9., 

20.10., 20.11. nebo 20.12., roven nule, není na tyto zbývající nabídky přidělena žádná další 

služba TRU. Tyto nabídky se považují za neúspěšné. 

 

20.14.  Zúčtovací cena je stanovena jako pevná cena za službu TRU navýšená o velikost aukční 

prémie u nejnižší úspěšné nabídky. 

 

20.15.  Zúčtovací cenu příslušné aukce, a jakékoli další poplatky dle cenového rozhodnutí použitelné 

v době, kdy lze přidělenou službu TRU využívat, hradí Uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla 

úspěšná. 

 

20.16.  Přepravce nabídku odmítne, pokud 



 

20.16.1. je podána mimo čas, kdy probíhá daná aukce služby TRU, 

 

20.16.2. zájemce o službu TRU nesplňuje podmínky podle bodu 20.3., 

 

 

20.16.3. v nabídkovém formuláři nejsou uvedeny všechny požadované informace, popř. 

informace jsou uvedeny v rozporu s podmínkami aukce, 

 

20.16.4. a/nebo poptávané množství je vyšší než celkové nabízené množství služby TRU. 

 

20.17.  Přepravce Uživatelům soustavy potvrdí přijetí nabídek a přidělení služby TRU nejpozději tři 

pracovní dny po skončení aukce. Ve stejné lhůtě vyrozumí Přepravce o výsledku aukce 

Uživatele soustavy, jejichž nabídky nebyly přijaty.  Smlouva na poskytování služba s TRU je 

uzavřena okamžikem potvrzení přidělení, pokud Uživatel soustavy splňuje podmínky finanční 

způsobilosti dle přílohy č. 1 k Řádu. 

 

20.18.  Uzavřením smlouvy o přepravě prostřednictvím služby TRU je uživateli soustavy rezervována 

výstupní přepravní kapacita na hraničním bodě TRU, jejíž velikost a doba rezervace odpovídá 

rozsahu přidělené služby TRU. 

 

20.19. Pro účely služby TRU se zřizuje nový hraniční bod TRU, viz Příloha 3 Řádu. Hraniční bod TRU 

umožňuje Uživateli soustavy výstup na virtuální obchodní bod Rakouska, respektive vstup do 

České republiky z virtuálního obchodního bodu v Rakousku.   

 

20.20.  Nominaci služby TRU podává Uživatel soustavy až do výše objemu své služby TRU 

rezervované u Přepravce jako Jedinou nominaci na hraničním bodě TRU. Podmínky pro 

nominace přepravy podle kapitoly 9 se použijí obdobně. 

 

20.21. Množství plynu nominované u Přepravce pro službu TRU ve směru do Rakouska se Uživateli 

soustavy alokuje jako výstup na hraničním bodě TRU. Podmínky pro alokaci množství plynu 

podle kapitoly 10 se použijí obdobně. 

 

20.22. Množství plynu nominované u GCAGCA pro službu TRU ve směru do České republiky se 

Uživateli soustavy alokuje jako vstup na hraničním bodě TRU. Podmínky pro alokaci množství 

plynu podle kapitoly 10 se použijí obdobně. Podmínky pro nominace přepravy podle kapitoly 9 

se použijí obdobně. 

 

20.23.  Ustanovení o ceně podle kapitoly 11 a fakturační a platební podmínky podle kapitoly 12 se 

použijí přiměřeně. 

 

20.24.  Postupy pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity podle části D 

se nepoužijí. 


