
Č.p. Bod Dotčené ustanovení Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění Vypořádání

1 3.5

Smlouvy o uskladňování plynu a rámcové smlouvy musí být 

uzavřeny písemnou formou. Pro realizaci převodu plynu, 

Přenosu a Slučování postačuje elektronická žádost, obvykle 

realizovaná prostřednictvím Nominačního portálu. Ukladatel 

uzavírá se Skladovatelem nejvýše jednu rámcovou smlouvu 

daného typu. 

Návrh na změnu: navrhujeme definovat rámcovou smlouvu

Zdůvodnění:

Energetický zákon v § 72 definuje pouze smlouvou o uskladňování 

plynu a z textu řádu je pak obtížně odvoditelné, co má přesně 

představovat smlouva rámcová.   

Akceptováno

2 4.10

Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení 

nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli 

podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o uskladňování 

včetně dokladu dle odst. 4.7.1 ve lhůtě dle podmínek aukce, 

nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv 

výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy 

o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o 

uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě. Skladovatel si v případě 

neuzavření smlouvy na rezervovanou skladovací kapacitu z 

důvodu na straně žadatele ponechá finanční jistotu složenou 

pro účast v aukci ve výši, která bude určena jako násobek 

maximální výše finanční jistoty dle podmínek aukce a podílu 

získané skladovací kapacity a celkové nabízené skladovací 

kapacity. 

Navrhujeme upravit text věty:

"Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení nebo 

provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování."

Následovně:

Žadatel je oprávněn provádět změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování nebo dodatky návrhu smlouvy o uskladňování, které 

budou v návrhu smlouvy zohledněny po vzájemné dohodě 

skladovatele a žadatele.“

Zdůvodnění:

Absolutní nemožnost navrhovat změny a dodatky smlouvy je velice 

striktní především s ohledem na skutečnost, že v případě neuzavření 

smlouvy skladovateli propadá finanční jistina. Jedná se např. o 

skutečnost, že v návrhu smlouvy o uskladnění se může objevit 

formální chyba, nepřesně uvedený údaj apod.     

Žadatel je oprávněn provádět změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování nebo dodatky návrhu smlouvy o uskladňování, 

které budou v návrhu smlouvy zohledněny po vzájemné dohodě 

skladovatele a žadatele. V případě, že žadatel nedoručí 

Skladovateli podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o 

uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1 ve lhůtě dle 

podmínek aukce, nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat 

jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh 

smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o 

uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě. Skladovatel si v případě 

neuzavření smlouvy na rezervovanou skladovací kapacitu z 

důvodu na straně žadatele ponechá finanční jistotu složenou pro 

účast v aukci ve výši, která bude určena jako násobek maximální 

výše finanční jistoty dle podmínek aukce a podílu získané 

skladovací kapacity a celkové nabízené skladovací kapacity

Neakceptováno -  připomínkované ustanovení 

nezakládá značnou nerovnováhu v právech a 

povinnostech účastníků trhu.

Připomínky k Řádu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.



3 4.10

Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení 

nebo provádět dodatky nebo jiné změny v návrhu smlouvy o 

uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli 

podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o uskladňování 

včetně dokladu dle odst. 4.7.1 ve lhůtě dle podmínek aukce, 

nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv 

výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy 

o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká, smlouva o 

uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o 

rezervované skladovací kapacitě. Skladovatel si v případě 

neuzavření smlouvy na rezervovanou skladovací kapacitu z 

důvodu na straně žadatele ponechá finanční jistotu složenou 

pro účast v aukci ve výši, která bude určena jako násobek 

maximální výše finanční jistoty dle podmínek aukce a podílu 

získané skladovací kapacity a celkové nabízené skladovací 

kapacity. 

Navrhujeme upravit text odstavce:

Požadujeme upravit tak, aby byl postup pro uzavření smlouvy zřejmý.

Zdůvodnění:

Postup pro uzavření smlouvy o uskladnění je nejasný. Z návrhu není 

zřejmé, kdy Žadatelod Skladovatele obdrží "Skladovatelův návrh 

Smlouvy o uskladňování".

Akceptováno s úpravou - 

Termín pro uzavření smlouvy bude  stanoven v 

podmínkách aukcí.



4 5.2

Nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem 

účinnosti rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní 

skladovací kapacitu s pevným výkonem nebo rámcové 

smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu 

s přerušitelným výkonem doručí Žadatel Skladovateli, 

obvykle elektronickou poštou, žádost o uzavření rámcové 

smlouvy, která bude mít tyto náležitosti: 

- název a identifikační údaje o společnosti, 

- jména osob oprávněných podepisovat rámcové smlouvy, a 

- požadovaný typ rámcové smlouvy a doba nabytí její 

účinnosti. 

Skladovatel bez zbytečného odkladu zašle Žadateli 

podepsaný návrh rámcové smlouvy. Žadatel není oprávněn 

provádět v návrhu smlouvy zaslané Skladovatelem 

jakékoliv výhrady či omezení nebo dodatky nebo jiné 

změny. Žadatel je povinen ze své strany podepsané jedno 

originální vyhotovení Skladovatelova návrhu doručit spolu s 

originálem dokladu dle odst. 4.7.1 Skladovateli nejpozději v 

pracovní den požadovaného nabytí účinnosti smlouvy. V 

případě nedoručení originálu podepsaného návrhu smlouvy 

nebo originálu dokladu dle odst. 4.7.1. ve lhůtě dle předchozí 

věty, nebo pokud podepsané vyhotovení Skladovatelova 

návrhu bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení 

nebo jiné změny, návrh rámcové smlouvy o uskladňování 

zaslaný Skladovatelem zaniká a rámcová smlouva o 

uskladňování není uzavřena.

Navrhujeme upravit text věty:

 Žadatel není oprávněn provádět v návrhu smlouvy zaslané 

Skladovatelem jakékoliv výhrady či omezení nebo dodatky nebo jiné 

změny.

Následovně:

Žadatel je oprávněn provádět v návrhu smlouvy zaslané 

Skladovatelem jakékoliv výhrady či omezení nebo dodatky nebo jiné 

změny.

Zdůvodnění:

Absolutní nemožnost navrhovat změny a dodatky smlouvy je velice 

striktní např. v případech, že v návrhu smlouvy o uskladnění se může 

objevit formální chyba, nepřesně uvedený údaj apod.       

Nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem účinnosti 

rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací 

kapacitu s pevným výkonem nebo rámcové smlouvy o 

uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s 

přerušitelným výkonem doručí Žadatel Skladovateli, obvykle 

elektronickou poštou, žádost o uzavření rámcové smlouvy, která 

bude mít tyto náležitosti: 

- název a identifikační údaje o společnosti, 

- jména osob oprávněných podepisovat rámcové smlouvy, a 

- požadovaný typ rámcové smlouvy a doba nabytí její účinnosti. 

Skladovatel bez zbytečného odkladu zašle Žadateli podepsaný 

návrh rámcové smlouvy. Žadatel je oprávněn provádět v návrhu 

smlouvy zaslané Skladovatelem jakékoliv výhrady či omezení 

nebo dodatky nebo jiné změny. Žadatel je povinen ze své strany 

podepsané jedno originální vyhotovení Skladovatelova návrhu 

doručit spolu s originálem dokladu dle odst. 4.7.1 Skladovateli 

nejpozději v pracovní den požadovaného nabytí účinnosti 

smlouvy. V případě nedoručení originálu podepsaného návrhu 

smlouvy nebo originálu dokladu dle odst. 4.7.1. ve lhůtě dle 

předchozí věty, nebo pokud podepsané vyhotovení 

Skladovatelova návrhu bude obsahovat jakékoliv výhrady, 

dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh rámcové smlouvy o 

uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká a rámcová smlouva o 

uskladňování není uzavřena

Neakceptováno -  připomínkované ustanovení 

nezakládá značnou nerovnováhu v právech a 

povinnostech účastníků trhu.



5 5.3

Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací 

kapacity v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou 

příslušnou rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle článku 

4.7. Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity podává 

Žadatel elektronicky v termínech uvedených v Pravidlech 

trhu s plynem prostřednictvím Nominačního systému 

Skladovatele nebo jiným způsobem stanoveným 

Skladovatelem, nejpozději však do 23:59 hod. 

plynárenského dne, na který se žádost vztahuje, pokud 

Pravidla trhu s plynem takový termín připouští. Podmínky 

pro podání žádosti o denní skladovací kapacitu a aktuální 

výše cen jsou uvedeny na internetových stránkách 

Skladovatele a/nebo v Nominačním systému Skladovatele. 

1) Navrhujeme vypustit text:

…"nejpozději však do 23:59 hod. plynárenského dne, na který se 

žádost vztahuje, pokud Pravidla trhu s plynem takový termín 

připouští."

2 )Navrhujeme upravit text věty:

Podmínky pro podání žádosti o denní skladovací kapacitu a aktuální 

výše cen jsou uvedeny na internetových stránkách Skladovatele 

a/nebo v Nominačním systému Skladovatele.

Zdůvodnění:

1) Žádost o rezervaci se má řídit podle Pravidel trhu s plynem a 

vytváření odchylek v rámci Řádu není pro transparentní přístup 

vhodné a mělo by být vnímáno jako rozpor s Pravidly trhu s plynem, 

proto navrhujeme tento odchylný přístup vypustit.

2) Navrhované varianty jsou pro uživatele velice matoucí a pro větší 

přehlednost a právní jistotu navrhujeme uvádět ceny vždy pouze na 

jednom místě, nehledě na skutečnost, že Nominační systém 

skladovatele není všem veřejně přístupný na rozdíl od internetových 

stránek.

Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity 

v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou příslušnou 

rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle článku 4.7. Žádost o 

rezervaci denní skladovací kapacity podává Žadatel elektronicky v 

termínech uvedených v Pravidlech trhu s plynem prostřednictvím 

Nominačního systému Skladovatele nebo jiným způsobem 

stanoveným Skladovatelem.  Podmínky pro podání žádosti o 

denní skladovací kapacitu a aktuální výše cen jsou uvedeny na 

internetových stránkách Skladovatele.

Ad 1) Akceptováno

Ad 2) Akceptováno s úpravou - "Další podmínky 

pro podání žádosti o rezervaci denní skladovací 

kapacity jsou uvedeny na internetových 

stránkách Skladovatele. Aktuální výše cen je 

uvedena v Nominačním systému Skladovatele a 

jejich orientační výše také na internetových 

stránkách Skladovatele."



6 5.3

Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací 

kapacity v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou 

příslušnou rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle článku 

4.7. Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity podává 

Žadatel elektronicky v termínech uvedených v Pravidlech 

trhu s plynem prostřednictvím Nominačního systému 

Skladovatele nebo jiným způsobem stanoveným 

Skladovatelem, nejpozději však do 23:59 hod. plynárenského 

dne, na který se žádost vztahuje, pokud Pravidla trhu s 

plynem takový termín připouští. Podmínky pro podání 

žádosti o denní skladovací kapacitu a aktuální výše cen jsou 

uvedeny na internetových stránkách Skladovatele a/nebo v 

Nominačním systému Skladovatele. 

Navrhujeme odstranění části věty druhé:

1) ", nejpozději však do 23:59 hod. plynárenského dne, na který se 

žádost vztahuje, pokud Pravidla trhu s plynem takový termín 

připouští."

2) Požadujeme odstranění části věty "podmínky pro podání žádosti o 

denní skladovací kapacitu", na navrhujeme nahrazení větou: 

"Aktuální výše cen zveřejňuje skladovatel na svých internetových 

stránkách a v Nominačním systému skladovatele."

Zdůvodnění:

1) Uvedený návrh je v rozporu s pravidly trhu s plynem. Zejména však 

není zřejmé, jak by byly takové žádosti vyhodnocovány, jelikož podle 

platných pravidel trhu s plynem jsou v uvedeném termínu již žádosti 

vyhodnoceny a kapacita přidělena/nepřidělena.

2)  Není zřejmé o jaké podmínky se jedná, a proč mají být měněny 

Skladovatelem bez možnosti připomínek. Pokud bude shledáno, že 

takové podmínky je zapotřebí stanovit, musí být součástí tohoto 

řádu.

Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity 

v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou příslušnou 

rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle článku 4.7. Žádost o 

rezervaci denní skladovací kapacity podává Žadatel elektronicky v 

termínech uvedených v Pravidlech trhu s plynem prostřednictvím 

Nominačního systému Skladovatele nebo jiným způsobem 

stanoveným Skladovatelem.  Aktuální výše cen zveřejňuje 

skladovatel na svých internetových stránkách a v Nominačním 

systému skladovatele.

Ad 1) Akceptováno

Ad 2) Akceptováno s úpravou  -  "Další 

podmínky pro podání žádosti o rezervaci denní 

skladovací kapacity jsou uvedeny na 

internetových stránkách Skladovatele. Aktuální 

výše cen je uvedena v Nominačním systému 

Skladovatele a jejich orientační výše také na 

internetových stránkách Skladovatele."

7 5.5

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s 

přerušitelným výkonem přednostně žádostem s vyšší 

nabídnutou cenou. Skladovatel stanovuje minimální cenu, za 

kterou denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem 

nabízí.

Navrhujeme:

Žádáme doplnění transparentního oznámení minimální ceny za 

kapacitu s přerušitelným výkonem. Žádáme doplnit na konec bodu 

5.5 následující větu: "Aktuální výši této ceny zveřejňuje skladovatel 

na svých internetových stránkách."

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s přerušitelným 

výkonem přednostně žádostem s vyšší nabídnutou cenou. 

Skladovatel stanovuje minimální cenu, za kterou denní skladovací 

kapacitu s přerušitelným výkonem nabízí. Aktuální výši této ceny 

zveřejňuje skladovatel na svých internetových stránkách.

Akceptováno s úpravou - "Aktuální výše cen je 

uvedena v  Nominačním systému Skladovatele a 

jejich orientační výše je také na internetových 

stránkách Skladovatele."

8 5.5

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s 

přerušitelným výkonem přednostně žádostem s vyšší 

nabídnutou cenou. Skladovatel stanovuje minimální cenu, za 

kterou denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem 

nabízí.

Návrh na změnu:  V bodu 5.5 navrhujeme doplnit nakonec poslední 

větu, která zní: 

„Podmínky pro podání žádosti o denní skladovací kapacitu, minimální 

ceny a aktuální výše cen jsou uvedeny na internetových stránkách 

Skladovatele.“

Zdůvodnění:

Nevidíme důvod, proč by neměly být minimální ceny zveřejňovány na 

internetových stránkách skladovatele, aby byla zajištěna dostatečná 

transparentnost soutěže.     

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s přerušitelným 

výkonem přednostně žádostem s vyšší nabídnutou cenou. 

Skladovatel stanovuje minimální cenu, za kterou denní skladovací 

kapacitu s přerušitelným výkonem nabízí. Podmínky pro podání 

žádosti o denní skladovací kapacitu, minimální ceny a aktuální 

výše cen jsou uvedeny na internetových stránkách Skladovatele.

Akceptováno s úpravou - "Aktuální výše cen je 

uvedena v  Nominačním systému Skladovatele a 

jejich orientační výše je také na internetových 

stránkách Skladovatele."



9 6.10

Žádost o převod plynu a převod nebo přenos skladovací 

kapacity, včetně jejího potvrzení nabyvatelem, musí 

Skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před 

požadovaným dnem realizace, nedohodne-li se se 

Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost schválí nejpozději 1 

den před požadovaným dnem realizace. Skladovatel může 

Převod a Přenos skladovací kapacity a převod plynu 

odmítnout v případě, že by jeho realizací získal převodce 

nebo nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě navýšení 

smluvních parametrů skladovací kapacity a dále v případech, 

kdy by jeho realizací vznikly technické podmínky, které by 

neumožnily Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky. 

Pokud by Skladovateli způsobila realizace Převodu či Přenosu 

skladovací kapacity či převodu plynu dodatečné náklady, je 

Skladovatel oprávněn požadovat jejich náhradu nebo Převod 

či Přenos skladovací kapacity či převod plynu odmítnout. Ke 

dni realizace převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu 

disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel 

volnou skladovací kapacitou v dostatečném provozním 

objemu. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu smlouva o 

uskladňování, na jejímž základě byla skladovací kapacita 

přenesena, automaticky dochází k zániku Přenosu kapacity. 

Převod, Přenos, slučování a převod plynu jsou zpoplatněny 

ve výši a za podmínek uvedených na internetových stránkách 

Skladovatele.

Návrh na změnu:

Navrhujeme bod 6.10 ponechat ve stávajícím znění 

Zdůvodnění:

Nevidíme důvod pro navrhované změny, tedy schvalování smluvního 

vztahu skladovatelem včetně vymezování odmítnutí a především, pak 

nesouhlasíme se zavedením jakéhokoliv zpoplatnění, protože to není 

relevantní samostatná služba, která by měla být skladovatelem 

nabízena.

Skladovatel umožňuje převod plynu v zásobníku plynu z jednoho 

Ukladatele na jiného Ukladatele po předložení dokumentu 

dostatečně prokazujícího převod vlastnictví plynu., nedohodne-li 

se se Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost schválí nejpozději 1 

den před požadovaným dnem realizace. Skladovatel může Převod 

a Přenos skladovací kapacity a převod plynu odmítnout v 

případě, že by jeho realizací získal převodce nebo nabyvatel 

neoprávněnou výhodu ve formě navýšení smluvních parametrů 

skladovací kapacity a dále v případech, kdy by jeho realizací 

vznikly technické podmínky, které by neumožnily Skladovateli 

dodržovat svoje smluvní závazky. Pokud by Skladovateli způsobila 

realizace Převodu či Přenosu skladovací kapacity či převodu 

plynu dodatečné náklady, je Skladovatel oprávněn požadovat 

jejich náhradu nebo Převod či Přenos skladovací kapacity či 

převod plynu odmítnout. Ke dni realizace převodu plynu musí 

převodce v zásobníku plynu disponovat převáděným množstvím 

plynu a nabyvatel volnou skladovací kapacitou v dostatečném 

provozním objemu. Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu smlouva o 

uskladňování, na jejímž základě byla skladovací kapacita 

přenesena, automaticky dochází k zániku Přenosu kapacity. 

Žádost o Převod, Přenos, slučování a převod plynu musí 

Skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před dnem 

realizace převodu plynu jsou zpoplatněny ve výši a za podmínek 

uvedených na internetových stránkách Skladovatele.

Neakceptováno - "Cílem úpravy Řádu je omezit 

zneužívání nakládání se smlouvami, kdy při 

některých takovýchto "administrativních" 

operacích ukladatelé obcházejí své smluvní 

parametry. Zároveň se jedná o uvedení Řádu do 

souladu se současnou praxí, kdy obchodníci už 

dnes za tyto služby platí."



10 6.10 dtto

Návrhujeme odstranění vět:

1) Skladovatel může Převod a Přenos skladovací kapacity a převod 

plynu odmítnout v případě, že by jeho realizací získal převodce nebo 

nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě navýšení smluvních 

parametrů skladovací kapacity a dále v případech, kdy by jeho 

realizací vznikly technické podmínky, které by neumožnily 

Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky.

2) Pokud by Skladovateli způsobila realizace Převodu či Přenosu 

skladovací kapacity či převodu plynu dodatečné náklady, je 

Skladovatel oprávněn požadovat jejich náhradu nebo Převod či 

Přenos skladovací kapacity či převod plynu odmítnout.

3)  Převod, Přenos, slučování a převod plynu jsou zpoplatněny ve výši 

a za podmínek uvedených na internetových stránkách Skladovatele.

Zdůvodnění:

1) Věta a její aplikace je zcela nejasná a nekonkrétní a teoreticky dává 

Skladovateli možnost postupovat podle svého uvážení a nikoliv podle 

transparentních pravidel. 

2) Zásadně nesouhlasíme se zpoplatněním převodu, přenosu a 

převodu plynu. Považujeme výše uvedené činnosti za standardní 

operace každého ukladatele a nevidíme důvod pro jejich separátní 

zpoplatnění.

3) Považujeme výše uvedené činnosti za standardní operace 

(zahrnuté v ceně uskladnění) každého ukladatele a nevidíme důvod 

pro jejich separátní zpoplatnění. S podobnou logikou by bylo možné 

zpoplatnit i jiné standardní činnosti jako jsou např. nominace 

uskladnění. 

Žádost o převod plynu a převod nebo přenos skladovací kapacity, 

včetně jejího potvrzení nabyvatelem, musí Skladovatel obdržet 

nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem realizace, 

nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost 

schválí nejpozději 1 den před požadovaným dnem realizace.  Ke 

dni realizace převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu 

disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou 

skladovací kapacitou v dostatečném provozním objemu. Zanikne-

li z jakéhokoliv důvodu smlouva o uskladňování, na jejímž základě 

byla skladovací kapacita přenesena, automaticky dochází k zániku 

Přenosu kapacity. 

Nekceptováno - "Cílem úpravy Řádu je omezit 

zneužívání nakládání se smlouvami, kdy při 

některých takovýchto "administrativních" 

operacích ukladatelé obcházejí své smluvní 

parametry. Zároveň se jedná o uvedení Řádu do 

souladu se současnou praxí, kdy obchodníci už 

dnes za tyto služby platí."

11 8.4

Sezónní nominace předkládá Ukladatel Skladovateli ve formě 

agregovaných měsíčních údajů na nadcházející vtláčecí / 

těžební období nejpozději do 10. března / 10. září na 

následující vtláčecí / těžební období.

Navrhujeme:

Netrváme na vypuštění, může to sloužit jako orientační podklad pro 

skladovatele. A nemělo by to být následně "zneužito" skladovatelem 

ve chvíli, kdy se skutečný pohyb v zásobníku bude lišit od tohoto 

orientačního a skladovatel na reálný pohyb nebude připraven 

(technologicky)

Zdůvodnění:

Sezónní nominace podle bodu 8.4 jsou natolik nepredikovatelná a 

neodhadnutelná veličina, že její poskytnutí postrádá smysl a bylo by 

zbytečnou administrativní zátěží. Nominace těžby a vtláčení reagují 

kromě dlouhodobého plánování také na klimatické a tržní podmínky 

a nelze je na celou sezónu relevantně odhadnout.

Akceptováno


