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1
7.2.
7.3.

Za současného stavu dle vyhlášky Pravidla 
trhu s plynem se platí za přerušitelnou 
přepravní kapacitu ve výši její rezervace. V 
takovém případě je logické aby krácení 
probíhalo z rezervované přerušitelné 
přepravní kapacity.
V případě, že by došlo ke změně vyhlášky 
Pravidla trhu s plynem a za přerušitelnou 
přepravní kapacitu by bylo placeno jen za 
využitou nepřerušenou část, byla by logická 
stávající navrhovaná úprava ve smyslu 
krácení nominace.

přerušení nejprve všem Uživatelům 
soustavy s přerušitelnou denní přepravní 
kapacitou a přerušitelnou přepravní 
kapacitou na následující den a následně v 
případě jejího nedostatku všem Uživatelům 
soustavy s přerušitelnou standardní 
přepravní kapacitou.
Výše omezení je dána poměrově, kdy 

poměr je určený rezervovanou 

přerušitelnou přepravní kapacitou k 

součtu všech rezervovaných 

přerušitelných přepravních kapacit.

Navrhujeme stávající úpravu neměnit. 
Domníváme se, že více logické je, aby 
poměr pro krácení byl dán podanou 
nominací.  Ta nejvíc vystihuje stávající 
"potřebu" obchodníků a nebude docházet k 
zvýhodnění obchodníků s velkou 
rezervovanou kapacitou. Jinak již dnes se 
platí za pouze využitou kapacitu, proto tato 
připomínka není úplně relevantní. Pokud ji 
chápeme dobře.

2 nový

Zajištění možnosti nákupu přepravních 
kapacit subjektům, které mají nakoupenou 
skladovací kapacitu a k ní příslušné vtláčecí 
a těžební výkony.

nové ustanovení:
Provozovatel přepravní soustavy rezervuje 
standardní a denní nepřerušitelnou 
přepravní kapacitu na vstupu a výstupu z 
přepravní soustavy na bodě virtuálního 
zásobníku plynu pouze takovému subjektu, 
který prokáže, že má od příslušného 
provozovatele zásobníku plynu nakoupeny 
nepřerušitelné těžební a vtláčecí výkony 
odpovídající požadované přepravě. V 
opačném případě rezervuje provozovatel 
přepravní soustavy na vstupu a výstupu z 
přepravní soustavy na bodě virtuálního 
zásobníku plynu pouze přerušitelnou 
přepravní kapacitu.

Navrhujeme nepřijmout tuto připomínku. Je 
potřeba nejprve diskutovat s provozovateli 
PZP, jak by daná "kontrola pevných kapacit" 
mohla být implementována. Dále by bylo 
vhodné všem subjektům tuto povinnost 
nařídit Pravidly trhu s plynem.

3
Př. 3

bod D.
Doplnit OM ČEZ Počerady (včetně EIC).

Dle již platné smlouvy o připojení a 
propojovacích dohod. ANO - bude doplněno.

4 15.2. rezervaci → rezervace ANO - bude opraveno.

5 10.11. Vzoreček neodpovídá současným PTP. 
Navrhujeme ponechat původní znění, dokud 
nebude vzorec upraven v PTP.

ANO - bude opraveno. 




