Návrh tezí

VYHLÁŠKA
ze dne

2020,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění
bezpečnostního standardu dodávky plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009, zákona č. 211/2011 Sb., a
zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73 a §73a:

Čl. I
Vyhláška č. 244/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního
standardu dodávky plynu v platném znění se mění takto:
1.

Za dosavadní §11 se vkládají nové § 12 -..,, které zní (teze):
A. Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství
1. Za stavu nouze při vyhlášení odběrového stupně č. 6 mají subjekty zúčtování povinnost
oznamovat prostřednictvím CS OTE denně do 8:00 hodin sumární požadavky na
solidární plyn v MWh na plynárenský den D pro své chráněné zákazníky a pro
zákazníky, za něž převzaly odpovědnost za odchylku, maximálně však do výše
rezervovaných kapacit těchto OPM. OTE tyto požadavky agreguje a v 8:15 posílá
provozovateli přepravní soustavy.
2. Provozovatel přepravní soustavy monitoruje stav nouze, pokud se blíží odběrový stupeň
znamenající odpojování solidárně chráněných zákazníků, navrhuje do 9:00 hodin
ministerstvu řešení dodat na příslušný den potřebné množství do ČR v rámci
mezinárodní pomoci v krizových situacích z jiného členského státu.
3. Vláda na základě podnětu ministerstva do 11:30 rozhodne, zda bude ČR žádat o
mezinárodní pomoci v krizových situacích.
4. V případě souhlasného rozhodnutí vlády, požádá ministerstvo do 12:00 sousední státy
o mezinárodní pomoc v krizových situacích na příslušný den, současně o tom informuje
EK.
5. Ministerstvo obdrží nabídky od sousedních států do 17:00, provozovatel přepravní
soustavy současně aktualizuje dostupné kapacity na Hraničních předávacích stanicích.
6. Ministerstvo s ohledem na dostupné kapacity na Hraničních předávacích stanicích a
podmínek nabízené mezinárodní pomoci v krizových situacích rozhodne do 18:00 o
tom, že
1

-2a) přijme (zčásti nebo plně) jednotlivé nabídky příslušný den a to včetně požadované
úhrady nebo
b) Odmítne nabídku sousedního státu na příslušný den; ministerstvo informuje daný
členský stát o odmítnutí nabídky a tím proces pro daný den končí nebo
c) Informuje nabízející stát nebo státy, že nabídka na příslušný den je nedostatečná a
požádá o dodatečné navýšení požadovaného objemu plynu
Postup v případě přijetí nabídky na přijetí mezinárodní pomoci v plynárenství
1. Ministerstvo na základě rozhodnutí vlády informuje daný členský stát do 18:30 o
přijetí jeho nabídky a informuje o této skutečnosti provozovatele přepravní soustavy.
2. Do 19:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se svým zahraničním partnerem
naplánují fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou vstupní kapacitu pro přijetí
mezinárodní pomoci v plynárenství.
3. Do 20:00 provozovatel přepravní soustavy obdrží nominaci ze sousedního státu.
4. Operátor trhu do 21:00 provede nominaci závazku dodat a odebrat mezi subjektem
zúčtování (závazek odebrat) a ministerstvem (závazek dodat) ve výši hodnoty
požadavku na odběr solidárního plynu oznámené jednotlivými subjekty zúčtování
prostřednictvím OTE.
Postup v případě, že nabídka mezinárodní pomoci na příslušný den je nedostatečná a stát
požádá o dodatečné navýšení požadovaného objemu plynu
1. Do 22:00 obdrží ministerstvo novou nabídku od sousedního členského státu.
2. Ministerstvo s ohledem na dostupné kapacity Hraničních předávacích stanic předloží
novou nabídku vládě, která do 23:00
a)přijme novou nabídku na příslušný den a zaváže se k uhrazení nákladů na
mezinárodní pomoc v plynárenství sousednímu státu nebo
b) odmítne novou nabídku sousedního státu na příslušný den; ministerstvo následně
informuje daný členský stát o odmítnutí nabídky a tím proces pro daný členský stát a
příslušný den končí.
3. Ministerstvo informuje daný členský stát v 23:30 o přijetí nové nabídky (a informuje
o této skutečnosti provozovatele přepravní soustavy.
4. Do 24:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se sousedním provozovatelem
přepravní soustavy plánují fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou vstupní
kapacitu.
5. Do 00:30 provozovatel přepravní soustavy obdrží nominaci ze sousedního státu.
6. Operátor trhu do 01:00 provede nominaci závazku dodat a odebrat mezi subjektem
zúčtování (závazek odebrat) a ministerstvem (závazek dodat) ve výši hodnoty
požadavku na odběr solidárního plynu oznámené jednotlivými subjekty zúčtování
prostřednictvím OTE.
Postup v rámci dne na nějž je přijímána mezinárodní pomoc v krizových situacích v
plynárenství
1. Probíhá den, kdy plyn dodaný v rámci mezinárodní pomoci odebírají solidárně chránění
zákazníci.
2. Provozovatel přepravní soustavy průběžně prověřuje aktuální situaci v dodávkách plynu
pro ČR a v případě potřeby navrhuje ministerstvu množství plynu potřebné dodat do ČR
v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích na další den
Postup po uplynutí doby, kdy byla mezinárodní pomoc v plynárenství přijmuta
1. Operátor trhu provede vyhodnocení odchylek pro jednotlivé subjekty zúčtování:

-32.
3.
4.

5.

Operátor trhu provede úpravu nominací závazku dodat a odebrat podle skutečně
obdrženého plynu ze zahraničí. Tyto hodnoty vstoupí do vyhodnocení odchylek za
příslušný den
Data měření jako podklad pro zúčtování zasílá provozovateli přepravní soustavy a
provozovatelům distribučních soustav standardním způsobem (automatickou
komunikací).
Operátor trhu rozúčtuje za ministerstvo jeho jménem a na jeho účet závazky
ministerstva (tedy to, co musí zaplatit sousednímu členskému státu) plynoucí
z přijímané mezinárodní pomoci v krizových situacích na jednotlivé subjekty zúčtování
v poměru jejich nominací.
Ministerstvo finančně vypořádává se sousedním státem poskytnutou mezinárodní
pomoc v plynárenství

B. Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství
1. Ministerstvo obdrží od sousedního státu informaci, že na jeho území byl vyhlášen
krizový stav
2. Ministerstvo kontaktuje sousední stát s cílem zjistit, zda může přicházet v úvahu
uplatnění požadavku na mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství.
Pokud ano, tak to sděluje provozovateli přepravní soustavy a operátorovi trhu.
3. Na základě informací ministerstva provozovatel přepravní soustavy vyhodnocuje
celkovou situaci.
4. Operátor trhu na základě informací ministerstva informuje všechny subjekty zúčtování,
že může nastat situace vyžadující poskytnutí mezinárodní pomoci v krizových situacích.
a vyzve je k tomu, aby se spojily se svými zákazníky nebo dodavateli, za jejichž
zákazníky převzaly odpovědnost za odchylku, a ověřily si jejich možnosti nabídky
plynu v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích.
5. Sousedního stát požádá ČR o nabídku mezinárodní pomoci v krizových situacích na
příslušný den. Žádost je sousedním státem odeslána do 12:00.
6. Ve 13:00 posoudí situaci provozovatel přepravní soustavy a podá ministerstvu
informace o technických možnostech plynárenské infrastruktury.
7 .Operátor trhu informuje všechny subjekty zúčtování, že nastane stav poskytnutí
mezinárodní pomoci v krizových situacích a otevírá platformu pro příjem nabídek
solidárního plynu od jednotlivých subjektů zúčtován (aplikace tržních opatření)í a od
této doby probíhá registrace jejich nabídek.
8. Subjekty zúčtování do 16:00 prověřují možnosti na své straně a na straně svých
zákazníků poskytnout určité množství plynu.
9. Operátor trhu poskytuje denně v 15:00 subjektům zúčtování informaci o potenciální
úspoře plynu pro odběrná místa zákazníků skupin A, B1, B2, C2 a E při vyhlášení
odběrového stupně 6 – 9 při aplikaci netržních opatření poskytování solidarity.
10. Subjekty zúčtování do 16:00 registrují své agregované nabídky na platformě operátora
trhu. V tržních opatřeních se řídí vyrovnávání odchylky NC BAL.
11 .Do 16:30 operátor trhu předá informaci o množství a ceně nabízeného plynu na
požadovaný den a ceně provozovateli přepravní soustavy
12 .Do 16:30 provozovatel přepravní soustavy prověří možnosti přepravy daného množství
(specifikuje hraniční bod, volnou kapacitu, tlak, apod.).
13. Provozovatel přepravní soustavy podá do 16:45 informaci ministerstvu o technických
možnostech přepravy plynu sousednímu státu a o ceně a množství plynu, které je možno
nabídnout v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích na požadovaný den .
14. Ministerstvo předá v 17:00 nabídku mezinárodní pomoci v plynárenství sousednímu
státu a to včetně množství a ceny plynu.

-415. Do 18:00 sousední stát pošle Akceptaci (plně nebo částečně) nabídky mezinárodní
pomoci v krizových situacích nebo její odmítnutí nebo uplatnění dodatečného
požadavku na objem plynu; V případě odmítnutí ministerstvo o této skutečnosti
informuje provozovatele přepravní soustavy, který požádá operátora trhu o zrušení
nabídek na jeho platformě. Operátor trhu toto provede a informuje účastníky trhu.
Proces tímto končí bez dopadu na účastníky trhu.
Postup v případě přijetí nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství sousedním státem
1.
Ministerstvo do 19:00 rozhoduje o aktivaci dobrovolných tržních opatření a informuje
o tom provozovatele přepravní soustavy. Operátor trhu na základě požadavku
provozovatele přepravní soustavy zezávazní nabídky podané jednotlivými subjekty
zúčtování na jeho platformě.
2.
Do 19:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se zahraničním partnerem plánují
fyzickou přepravu plynu a zajistí příslušnou výstupní kapacitu na Hraničních
předávacích stanicích.
3.
Do 20:00 provozovatel přepravní soustavy zaregistruje nominaci do sousedního státu
pro příslušný plynárenský den (Exit z ČR) pro ministerstvo.
4.
Není vyhlášen stav nouze, trh s plynem je funkční. Příslušný den probíhá v rámci
tuzemského trhu s plynem standardně.
Postup v případě uplatnění dodatečného požadavku sousedního státu na odběr plynu
v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství
1. V 18:00 ministerstvo o skutečnosti přijetí dodatečného požadavku informuje
provozovatele přepravní soustavy a postupně:
a) provozovatel přepravní soustavy požádá operátora trhu o zrušení jeho nabídek
operátora OTE o zrušení nabídek na jeho platformě.
b) ministerstvo informuje sousední členský stát, že stahuje předchozí nabídku
vytvořenou na základě tržních opatření a předloží novou nabídku vytvořenou na
základě netržních opatření.
c) provozovatel přepravní soustavy zváží vyhlášení včasného varování případně
výstrahy.
3. Do 18:30 operátor trhu informuje účastníky trhu o aplikaci netržních opatření. Dále
operátor trhu provede zrušení nabídek na své platformě.
4. Od 15:00 do 19:30 má subjekt zúčtování možnost v informačním systému operátora trhu
upravit množství plynu, které bylo stanoveno do 15:00 pro každý odběrový stupeň (69) a pro každé jednotlivé odběrné plynové místo zákazníků skupin A, B1, B2, C2 a E.
5. V 19:30 – 21:00 operátor trhu provede jednotlivým subjektům zúčtování agregaci
úspory ve spotřebě plynu za všechna jeho odběrná místa zákazníků skupin A, B1, B2,
C2 a E pro jednotlivé odběrové stupně 6-9 s případnou úpravou množství v případě, že
subjekt zúčtování využil možnosti úpravy množství plynu dle bodu 3. Následně operátor
trhu agreguje množství za všechny subjekty zúčtování.
6. Do 21:00 operátor trhu předá ministerstvu informaci o množství plynu za všechny
subjekty zúčtování po jednotlivých odběrových stupních, které je možno nabídnout
v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den. Provozovatel přepravní
soustavy předá informace o technických možnostech přepravy plynu sousednímu státu.
7. Ministerstvo předá do 22:00 novou nabídku mezinárodní pomoci v plynárenství
sousednímu státu, kde uvede množství po jednotlivých odběrových stupních a cena.
8. Do 23:00 sousední stát pošle ministerstvu:
a) Akceptaci nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den
respektující odpovídající odběrový stupeň nebo

-5b) odmítnutí nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství na příslušný den;
ministerstvo o této skutečnosti informuje provozovatele přepravní soustavy,
operátor trhu na základě této informace informuje účastníky trhu. Proces tímto
končí bez dopadu na účastníky trhu.
Postup v případě přijetí nové nabídky mezinárodní pomoci v plynárenství sousedním
státem
1. Provozovatel přepravní soustavy na základě informace ministerstva O do 24:00
rozhoduje o aktivaci netržních opatření a vyhlásí stav nouze na příslušný den a uplatnění
odběrových stupňů podle výše akceptované nabídky.
2. Operátor trhu provede nominaci množství dle bodu 5 podle zvoleného odběrového
stupně mezi subjekty zúčtování (závazek dodat) a ministerstvo (závazek odebrat).
3. Do 24:00 provozovatel přepravní soustavy spolu se zahraničním partnerem plánují
fyzickou přepravu plynu, provozovatel přepravní soustavy zajistí příslušnou výstupní
kapacitu a do 00:30 zaregistruje nominaci do sousedního státu pro příslušný den (Exit z
ČR) pro ministerstvo.
Postup v rámci dne na nějž je poskytována mezinárodní pomoc v krizových situacích v
plynárenství
1.
2.
3.
4.

V 6:00 příslušného dne, pro který je vyhlášen stav nouze provozovatel přepravní
soustavy a provozovatelé distribučních soustav regulují toky plynu dle vyhlášených
regulačních/odběrových stupňů.
Zákazníci v ČR odebírají plyn podle vyhlášeného regulačního odběrového stupně.
Jestliže bude sousední stát požadovat solidaritu i na následující den, tak provozovatel
přepravní soustavy navrhuje ministerstvu, jaké množství plynu je možné nabídnout za
ČR pro následující den a celý proces poskytnutí mezinárodní pomoci se opakuje.
V případě, že ČR neobdrží žádost o mezinárodní pomoc na další den, provozovatel
přepravní soustavy ukončuje pro následující den stav nouze a odběrové stupně, pokud
to soustava dovoluje.

Postup po uplynutí doby, kdy byla mezinárodní pomoc v plynárenství poskytnuta
1. Operátor trhu provede vyhodnocení odchylek pro jednotlivé subjekty zúčtování. Data
měření jako podklad pro zúčtování zasílá provozovateli přepravní soustavy a
provozovatelům distribučních soustav.
2. V případě uplatnění tržních opatření: se cena za odchylku stanoví dle NC BAL.
3. V případě uplatnění netržních opatření bude cena za odchylku stanovena shodně s cenou
za dodávku solidárního plynu poskytnutého v rámci mezinárodní pomoci v plynárenství
sousednímu členskému státu.
4. Ministerstvo vypořádává se sousedním státem poskytnutou mezinárodní pomoc
v krizových situacích v plynárenství za příslušný den. Po obdržení platby od sousedního
státu za poskytnutou pomoc v případě uplatnění tržních opatření operátor trhu rozúčtuje
za ministerstvo jeho jménem a na jeho účet příjem od sousedního členského státu za
poskytnutou mezinárodní pomoc těm subjektům zúčtování, které se podílely na jejích
dodávkách. V případě uplatnění netržních opatření operátor trhu rozúčtuje za
ministerstvo jeho jménem a na jeho účet příjem od sousedního členského státu za
poskytnutou mezinárodní pomoc na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich
nominací.

-62.

Dosavadní § 12-14 se přečíslují.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

ministr

Pozn. Pokud jde o rozsah stanovení chráněných zákazníků, obsahuje je již současná vyhláška

