Dne 31. března 2016 proběhl workshop k úpravám vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem (dále „PTP“), na jehož základě Energetický regulační úřad žádá dotčené účastníky trhu
o další spolupráci.
Z workshopu k úpravám PTP vyplynuly tyto závěry a otázky k dotčeným bodům:
I. Přeshraniční využití zásobníku
- ERÚ předá SPP Gas Storage identifikované omezující podmínky na úrovni legislativy
- SPP GS se spojí s ÚRSO ohledně podmínek na Slovensku
- další jednání k této problematice budou probíhat ve formátu ERÚ, SPP GS, N4G
II. Spojení virtuálního obchodního bodu a virtuálního bodu zásobníku plynu
- přínosy sloučení nejsou stále zcela zřejmé, dojde k vypuštění potřeby rezervovat přepravní
kapacitu do/z PZP
- na kapacitním uspořádání jsou účastníci trhu s plynem schopni nalézt shodu
- všechny dotčené strany zváží problematiku výnosů, které spojením nebudou vybrány, a musí
tak být alokovány na jiný bod, jinou skupinu účastníků trhu s plynem
- jako mezikrok bude řešena v rozsahu prezentovaných návrhů úprava stávajícího modelu
alokace skladovací kapacity
o na základě jednání na workshopu dojde ke zkrácení lhůty pro zveřejnění výchozí ceny
v aukci skladovacích kapacit
o v kontextu předchozího bodu nebude ERÚ uvažovat o zavedení klesajících aukcí; na
jednání nebyly představeny jejich přínosy pro trh. Pokud se předkladatel domnívá, že
bude tento aukční algoritmus přínosný, žádá ERÚ doplnit přínosy a mechanismus.
Z jednání vyplynulo, že by byla stanovena spodní cenová hranice.
o SSO a obchodníci zváží parametry modelu, kdy by SSO rezervoval přepravní kapacitu
do/z PZP
o ERÚ očekává zpětnou vazbu na ostatní návrhy
III. Nadstandardní služby poskytované TSO
- ERÚ v rámci prezentace předložil identifikovaná legislativní omezení
- ERÚ očekává zpětnou vazbu od účastníků trhu s plynem
- problematika bude dále projednávána
IV. Ostatní
- ERÚ očekává a uvítá zpětnou vazbu na otázky uvedené v prezentaci a níže
- ERÚ očekává a uvítá zpětnou vazbu a doplnění argumentace k jednotlivým bodům uvedeným
v souhrnu podnětů

Otázky z prezentace
1. Jakým způsobem má být nabízena a alokována krátkodobá skladovací kapacita?
2. Jaké výhody přinese zavedení klesajících aukcí pro vaši činnost?
3. V jakém předstihu by mělo být oznamováno konání aukcí na skladovací kapacitu?

4. Jakým způsobem by mělo dojít k vyrovnání výpadku výnosů z přepravy z/do zásobníků plynu
v případě spojení VOB a virtuálního bodu zásobníku plynu? (přenesení do domácí bodu není
varianta k diskuzi)
5. Bude pro vaši společnost zajímavý produkt uskladňování plynu, který bude kombinován
s přepravní kapacitou? Jaká by měla být charakteristika tohoto produktu, aby byla atraktivní?
6. Jak by měl být podle názoru vaší společnosti designován ST UIOLI (mechanismus řízení
nedostatku kapacit)?

Příloha: Souhrn podnětů na novelu PTP
Zpětnou vazbu prosíme zaslat do 15:00 dne 14. dubna 2016 na e-mailovou adresu plyn@eru.cz

Děkujeme za spolupráci.

Stránka 2 z 2

