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Služba konverze kapacity („Capacity Conversion Service“)
Podle článku 19 bod 1 Nařízení Evropské komise č. 984/2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy
přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č.
715/2009 (“NC CAM”), jsou provozovatelé přepravní soustavy povinni nabízet veškerou pevnou kapacitu na
propojovacích bodech jako koordinovanou kapacitu v rozsahu, v němž je pevná kapacita k dispozici na obou
stranách propojovacího bodu. Samostatnou pevnou kapacitu smí provozovatel přepravní soustavy nabízet
v případech, kdy má provozovatel přepravní soustavy k dispozici více pevné kapacity na své straně
propojovacího bodu než sousední provozovatel přepravní soustavy na druhé straně dle článku 19 bod 5 NC
CAM.
Na základě těchto požadavků stanovených v NC CAM je nabídka nekoordinované kapacity omezena pouze
na specifické případy. Nicméně v některých případech mají uživatelé sítě stávající dlouhodobé smlouvy na
nekoordinovanou kapacitu na té straně propojovacího bodu, na které úroveň technické kapacity překračuje
úroveň na druhé straně propojovacího bodu. V takové situaci nebude uživatel soustavy schopen kontrahovat
koordinovanou kapacitu od provozovatele přepravní soustavy, aby ji zkoordinoval se svou stávající
nekoordinovanou dlouhodobou přepravní kapacitou na druhé, sousední straně. Aby byl schopen využít již
rezervovanou přepravní kapacitu za podmínek stávajících dlouhodobých smluv na nekoordinovanou
kapacitu, bylo by v praxi nutné, aby uživatel soustavy získal koordinovanou kapacitu, a tedy částečně
(na)kontrahoval kapacitní produkt, který uživatel soustavy již má.
Takováto procedura by nebyla v souladu s obecnými principy a záměry ani Nařízení č. 715/2009, o
podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 ani
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě toho, co bylo uvedeno výše, poskytuje NET4GAS, s.r.o., uživatelům soustavy službu konverze
kapacity (”Capacity Conversion Service“) s cílem zvýšit dostupnou kapacitu na všech propojovacích bodech
české přepravní soustavy, zamezit diskriminaci uživatelů soustavy a zajistit stejné férové podmínky pro
všechny účastníky na vnitřním trhu se zemním plynem.
Služba konverze kapacity znamená, že uživatel soustavy držící stávající nekoordinovanou přepravní
kapacitu se jako první krok zúčastní koordinované aukce jako jakýkoli jiný uživatel soustavy a v případě, že
je v aukci koordinované kapacity úspěšný, bude jeho již (na)kontrahovaná nekoordinovaná kapacita
konvertována v získanou koordinovanou přepravní kapacitu.
Cílem služby je dát uživateli soustavy možnost, aby svou nekoordinovanou kapacitu zkoordinoval bez
duplikace nákladů, zatímco ostatní uživatelé soustavy mohou získat maximální množství koordinované
kapacity. Je-li nekoordinovaná kapacita konvertována v koordinovanou přepravní kapacitu, příslušná část
kapacity nabídnuté původně jako nekoordinovaná musí být společností NET4GAS, s.r.o., nabídnuta znovu
v následující aukci. To snižuje smluvní nesprávné přiřazení/spárování a zvyšuje množství (na)kontrahované
koordinované kapacity jako jeden z cílů, které sleduje NC CAM.

NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

NET4GAS, s.r.o., nabízí službu konverze kapacity již rezervované nekoordinované kapacity na
koordinovanou kapacitu na nediskriminačním základě, tj. všem uživatelům soustavy držícím
nekoordinovanou kapacitu a na všech propojovacích bodech své přepravní soustavy.
Služba konverze kapacity přispívá ke zkvalitnění vnitřního trhu s plynem bez nutnosti další administrativní
zátěže sousedních provozovatelů přepravních soustav, neboť není třeba žádné úpravy aukčního
procesu/algoritmu.
NET4GAS, s.r.o., poskytuje službu konverze kapacity v rámci aukcí roční, čtvrtletní a měsíční kapacity za
následujících obchodních podmínek:
1.

V případech, kdy uživatel soustavy uzavřel smlouvu na nekoordinovanou přepravní kapacitu na
vstupním nebo výstupním bodě z/do přepravní soustavy České republiky (dále jen „nekoordinovaná
kapacita“) dříve, než NC CAM vstoupil v platnost (4. listopadu 2015) a tato nekoordinovaná kapacita
nebyla z jakéhokoliv důvodu konvertována na koordinovanou kapacitu.

2.

Uživatel soustavy má právo doručit společnosti NET4GAS, s.r.o., informaci o svém záměru konvertovat
svoji nekoordinovanou přepravní kapacitu na koordinovanou přepravní kapacitu, a to nejpozději 3 dny
před plánovaným příslušným termínem aukce kapacity.

3.

Jestliže uživatel soustavy v aukci uspěje, má právo požádat společnost NET4GAS, s.r.o., o konverzi
celé nebo části nekoordinované přepravní kapacity, specifikované v rámci informace sdělené podle
odstavce 2 výše, na novou koordinovanou přepravní kapacitu. Žádost uživatele soustavy podle
předchozí věty musí být neodvolatelná a nepodmíněná a lze ji učinit písemně v jakékoliv formě, a to
nejpozději do 24 hodin od ukončení aukce (dále jen „Žádost uživatele soustavy“). Společnost
NET4GAS, s.r.o., je povinna do 24 hodin od obdržení Žádosti uživatele soustavy konvertovat
nekoordinovanou přepravní kapacitu uživatele soustavy na novou koordinovanou přepravní kapacitu
v souladu se Žádostí uživatele soustavy. Kapacity, které byly zkonvertovány na novou koordinovanou
kapacitu, se považují za dostupné kapacity (dále jen „dostupná kapacita“). Uživatel soustavy není
povinen uhradit společnosti NET4GAS, s.r.o., za dostupnou kapacitu poplatek za přepravu, ani jakékoliv
další poplatky nebo platby s výjimkou aukční prémie, je-li účtována. Dostupnou kapacitu musí
společnost NET4GAS, s.r.o., nabídnout znovu v následující aukci.

