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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá k návrhu vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve 
znění pozdějších předpisů připomínky, které směřují k doplnění definice pro opakovanou aukci, vyjasnění lhůt 
pro provozovatele zásobníku plynu, úpravy velikosti skladovací kapacity a způsobu informování všech 
zúčastněných stran o proběhlé aukci. 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 2 odst. 3 

§ 2 odst. 3 navrhujeme doplnit o nové písmeno, které zní: 

d) opakovanou aukcí - aukce s termínem vyhlášení nejpozději druhý pracovní den po dni konání aukce, 

která byla zrušena nebo ukončena provozovatelem zásobníku plynu; opakovaná aukce musí obsahovat 

stejné podmínky, kromě počáteční ceny a velikosti nabízené skladovací kapacity, které se mohou lišit; 

finanční zajištění se u tohoto typu aukce nepožaduje.“      

Odůvodnění připomínky: 

Navrhovaná úprava zavádí nový pojem „opakovaná aukce“, a to aniž by jej jakkoliv blíže vymezila, což může 

v praxi vést ke značným výkladovým i aplikačním obtížím. Navrhujeme tedy doplnit jednoznačnou definici 

tohoto pojmu a de facto tím rovněž stanovit bližší pravidla, za jakých může k vyhlášení opakované aukce dojít. 

Zejména považujeme za klíčové, aby byl stanoven výslovný požadavek na neměnnost podmínek aukce. Za 

přípustnou změnu přitom považujeme výhradně změnu velikosti nabízené kapacity a dále změnu počáteční 

ceny. 

Pokud by byla změna podmínek připuštěna, bylo by tím provozovatelům zásobníku plynu fakticky umožněno 

zveřejňovat aukce pouze s 20 hodinovou lhůtu.  

V případě opakované aukce by rovněž nemělo být možné požadovat finanční zajištění, když jeho složení 

v takto krátké lhůtě (20 hodin) lze považovat za nereálné. 

2. Připomínka k § 51 odst. 2 

Požadujeme upravit § 51 odst. 2 tímto způsobem: 
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„(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou roční skladovací kapacitu 

a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 84 hodin 

před začátkem elektronické aukce. V případě opakované aukce se lhůta zkracuje na 20 hodin. Do lhůt podle 

tohoto odstavce Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tuto informaci bez 

zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování.“. 

Odůvodnění připomínky: 

V současné podobě textu není zcela jisté, zda se nezapočtení dnů pracovního klidu nevztahuje pouze ke lhůtě 

20 hodin. Námi navržená úprava upravuje text způsobem, kdy je nepochybné, že se do lhůt nezapočítávají 

dny pracovního klidu. 

3. Připomínka k § 51 odst. 4 

Požadujeme odst. 4 upravit tímto způsobem: 

(4) Provozovatel zásobníku plynu, který zveřejní podmínky aukce na skladovací kapacitu podle odstavce 

2 dříve než 84 hodin před začátkem elektronické aukce, kdy se do této lhůty nezapočítávají dny pracovního 

klidu, může nejpozději 12 20 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit počáteční 

cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava počáteční ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na 

výši finančního zajištění. 

Odůvodnění připomínky: 

12 hodin je příliš krátký časový prostor pro subjekty, které se jí s ohledem na původně oznámenou počáteční 

cenu nehodlaly zúčastnit. Delší lhůta 20 hodin umožní seznámit se s podmínkami aukce i pro tyto účastníky. 

4. Připomínka k § 54 odst. 2 

Požadujeme odst. 2 upravit tímto způsobem: 

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje podmínky aukce na volnou měsíční skladovací kapacitu 

a informuje operátora trhu o zveřejnění aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 72 hodin 

před začátkem elektronické aukce. V případě opakované aukce se lhůta zkracuje na 20 hodin. Do lhůt podle 

tohoto odstavce Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu. Operátor trhu tuto informaci bez 

zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle subjektům zúčtování. 

Odůvodnění připomínky: 

Při zavedení definice opakované aukce navrhujeme umožnit opakovanou aukci také pro měsíční skladovací 

kapacitu, stejně jako je tomu u roční skladovací kapacity. Zároveň navrhujeme upravit text tak, aby byl 

jednoznačný k délkám lhůt.  
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5. Připomínka k § 54 odst. 3 

Požadujeme v odstavci 3 provést úpravu: 

(3) Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací 

kapacity s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je pro jednotlivé měsíce neměnná. po celou dobu 

rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro 

využití skladovací kapacity. 

Odůvodnění připomínky: 

Navrhujeme vypustit část věty, která zavádí omezení při prodeji měsíční skladovací kapacity. Pro aukce 

nabízející více než jeden měsíc by v budoucnu nebylo možné postupovat stejně jako při prodeji víceleté roční 

skladovací kapacity. Nebylo by totiž možné, aby si zájemce rezervoval jen některé měsíce a tím došlo k vyšší 

výsledné ceně pro měsíce, po které je vyšší poptávka. Bez ohledu na způsob stanovení ceny za jednotku 

skladovací kapacity stále platí, že cena rezervace skladovací kapacity bude vždy odpovídat výsledku aukce. 

6. Připomínka k § 54 odst. 4 

Požadujeme odst. 4 upravit tímto způsobem: 

(4) Provozovatel zásobníku plynu může nejpozději 20 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací 

kapacitu upravit počáteční cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava počáteční ceny za jednotku 

skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního zajištění. 

Odůvodnění připomínky: 

12 hodin je příliš krátký časový prostor pro subjekty, které se jí s ohledem na původně oznámenou počáteční 

cenu nehodlaly zúčastnit. Delší lhůta 20 hodin umožní seznámit se s podmínkami aukce i pro tyto účastníky. 

7. Připomínka k § 55 odst. 2 

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 

a)  termíny pro podání žádosti o rezervaci krátkodobé denní skladovací kapacity, 

b) počáteční cenu, nebo způsob určení počáteční ceny, za kterou je krátkodobá denní skladovací 

kapacita nabízena, 

c) mechanismus změny ceny za rezervaci krátkodobé denní skladovací kapacity, 
d) způsob vyhodnocení obdržených žádostí a mechanismus přidělení krátkodobé denní skladovací 

kapacity, 
e) minimální a maximální dobu rezervace denní skladovací kapacity, 
f) velikost nabízené denní skladovací kapacity. 

Odůvodnění připomínky: 

Jedná se o opravu terminologie: ve vyhlášce se využívá pojem „denní“ namísto „krátkodobá“ skladovací 

kapacita. 
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8. Připomínka k § 61 odst. 5 Informace o skladovacích kapacitách 

Oceňujeme úpravu vyhlášky tak, aby byla umožněna dodatečná informovanost pro všechny zúčastněné 

strany v aukcích na služby uskladňování. Domníváme se nicméně, že pro vyjasnění textu je potřebná úprava 

§ 61 odstavce 5 tak, aby informace o nabídkových a poptávkových křivkách služby uskladňování dostali 

všichni aktivní žadatelé v dané aukci (tudíž i neúspěšní aktivní žadatelé). Navrhujeme proto úpravu: 

„(5) Provozovatel zásobníku plynu poskytne aktivnímu žadateli na vyžádání po ukončení dané aukce 

poskytuje jednotlivým aktivním žadatelům, kterým byla rezervována skladovací kapacita, nabídkové 

a poptávkové křivky služby uskladňování v jednotlivých aukčních kolech dané aukci.“. 

Odůvodnění připomínky: 

Změna textu § 61 má za cíl dát žadatelům o skladovací kapacitu, kteří se zúčastnili aukce, právo vyžádat si po 

jejím ukončení agregované informace o jejím průběhu. Původně navrhované znění vyhlášky nicméně zcela 

nesloužilo tomuto účelu, když omezovalo zveřejnění nabídkových a poptávkových křivek pouze na úspěšné 

žadatele v aukci a pouze na výsledek celé aukce. Upravené znění umožní získání informací o proběhlé aukci 

po jednotlivých aukčních kolech, a to i aktivním žadatelům, kteří v dané aukci úspěšní nebyli. Toto ustanovení 

zvýší současný standard transparentnosti českého trhu se skladovací kapacitou nad úroveň běžnou v jiných 

státech a bude přínosem pro české zákazníky. Může také podpořit zájem o využití skladovací kapacity v ČR. 

9. Připomínka k Příloze č. 3 odst. 2 písm. n) 

n) podmínky, za nichž aktivuje dodatečnou skladovací kapacitu, jejíž velikost nesmí překročit 25% 

jedenapůlnásobek velikosti volné skladovací kapacity nabídnuté do aukce podle bodu 2 písm. e) přílohy 

č. 3 k této vyhlášce, 

Odůvodnění připomínky: 

Cílem navrhované úpravy je rozšířit možnosti využití dodatečné skladovací kapacity. Dodatečná skladovací 

kapacita umožňuje uspokojit vyšší poptávku po skladovací kapacitě v aukci, a to zároveň za nižší výslednou 

cenu, než pokud by aukce proběhla standardním způsobem. Pro dodatečnou skladovací kapacitu je však 

v současnosti stanoveno omezení na 25% nabízené skladovací kapacity, které výrazně omezuje možnosti 

jejího využití. Vypuštění tohoto omezení přispěje ke snížení nákladů na službu uskladňování pro české 

zákazníky a zároveň podpoří využití zásobníků v ČR. Za poslední rok by díky tomuto nastavení umožnila 

dodatečná skladovací kapacita pokrýt poptávku v 70 % pořádaných aukcí. 

Aktivace dodatečné skladovací kapacity je možná v průběhu aukce, pokud je poptávka v daném aukčním kole 

vyšší než 100 %. Podmínkou její aktivace je uspokojení všech požadavků podaných aktivními žadateli v daném 

aukčním kole a za to cenu stanovenou v tomto aukčním kole. Objem dodatečné skladovací kapacity je 

stanoven v Podmínkách aukce, které jsou zveřejněny při jejím vyhlášení, čímž je zajištěna potřebná 

transparentnost. 
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10. Připomínka k Příloze č. 3 odst. 2 písm. p) 

p) parametry požadavku na rezervaci skladovací kapacity podávané subjektem zúčtování nebo 

zahraničním účastníkem v příslušném aukčním kole, kdy je minimálně stanovena velikost požadované 

skladovací kapacity a požadovaná délka rezervace skladovací kapacity; za splnění podmínky, že požadavek na 

rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu 

aukčního kola měnit, 

Odůvodnění připomínky: 

Navrhujeme vypustit navrhovaný zákaz změnit či opravit zadaný požadavek v rámci probíhajícího aukčního 

kola. Možnost změnit požadavek umožní zabránit chybám při zadávání. Požadavky se vyhodnocují až po 

ukončení daného kola, oprava či změna požadavku v jeho průběhu proto nepřinese žádné komplikace pro 

průběh aukce. 

11. Připomínka k příloze č. 19 část B odst. II 

Požadujeme nově vkládaný bod 2. v příloze č. 19 dílu B části II. upravit ve smyslu odůvodnění. 

Odůvodnění připomínky: 

Rozumíme problému s neodůvodněně rezervovanou maximální distribuční kapacitou v některých smlouvách 

o připojení a podporujeme jeho řešení. Domníváme se však, že nově vložený bod 2. vyžaduje ještě precizaci 

tak, aby byl v praxi skutečně použitelný. Jeho podobu je třeba diskutovat se všemi dotčenými subjekty z řad 

distribučních společností a odběratelů, aby nedošlo k nezamýšleným důsledkům, které by mohly některé 

subjekty poškodit. Uvítáme iniciaci jednání a jsme připraveni přispět do diskuse. 


