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Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2013

ze dne 12. prosince 2013,

kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013 o regulovaných cenách

souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 

odst. 11 a 12 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 

pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2013 ze dne 

27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, se mění takto:

1. V části I. bodu 1.1.2 se věta „CNCG je plánovaná nákupní cena energie plynu na 

následující plynárenský den, která se určí jako hodnota výsledné vypořádací ceny 

(Settl. price) na burze European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den 

D+1 produktu Day 10 MW pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud 

není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny 

v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná 

vypořádací cena (Settl. price) na následující plynárenský den D+1.“

nahrazuje větou 

„CNCG je plánovaná nákupní cena energie plynu na následující plynárenský den, která 

se určí jako hodnota výsledné vypořádací ceny (Settl. price) na burze European 

Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 produktu Day 1 MW pro 

zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud není vypořádací cena k dispozici, 

použije se hodnota výsledné vypořádací ceny v nejbližším bezprostředně 

předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována výsledná vypořádací cena (Settl. price) 

na následující plynárenský den D+1.“.

2. V části I. bodu 11 se věta „Pevná denní cena vyrovnávacího plynu Cpv v EUR/MWh 

se určí jako hodnota výsledné vypořádací ceny (Settl. price) na European Energy 

Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 produktu Day 10 MW pro zónu 

NCG v aktuálním plynárenském dni D, pokud není k dispozici, použije se hodnota 

výsledné vypořádací ceny v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy 

byla publikována výsledná vypořádací cena (Settl. price) na následující plynárenský 

den D+1.“

nahrazuje větou
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„Pevná denní cena vyrovnávacího plynu Cpv v EUR/MWh se určí jako hodnota 

výsledné vypořádací ceny (Settl. price) na European Energy Exchange AG pro 

následující plynárenský den D+1 produktu Day 1 MW pro zónu NCG v aktuálním 

plynárenském dni D, pokud není k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací 

ceny v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována 

výsledná vypořádací cena (Settl. price) na následující plynárenský den D+1.“.

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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