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1. ÚVOD 

Provozovatel je držitelem výhradní licence na přepravu plynu na území České republiky. Provozuje 
plynárenskou síť pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce 
více než 3.800 km, s vnitřním průměrem od DN 80 do DN 1400 a nominálním tlakem od 6,1 do 8,4 
MPa. Tento přepravní systém je propojen s nejvýznamnějšími plynovody v Německu, na Slovensku a 
v Polsku. Nezbytný tlak plynu v potrubí zajišťují kompresní stanice Kralice nad Oslavou, Kouřim, 
Břeclav a Veselí nad Lužnicí. Celkový instalovaný výkon těchto kompresních stanic je 243 MW. 
K předání a převzetí zemního plynu dochází okamžikem vstupu do/výstupu z České republiky, tzn. 
jeho objem a jakost se měří na hraničních předávacích stanicích – mezi Českou republikou a 
Slovenskem v Lanžhotě; mezi Českou republikou a Německem na Hoře Svaté Kateřiny, Hoře Svaté 
Kateřině Olbernhau, v Brandově a Waidhausu; a mezi Českou republikou a Polskem v Cieszyně na 
polské straně. Vedle toho existuje ještě téměř sto stanic propojujících soustavu Provozovatele 
s vnitrostátními distribučními soustavami pro zemní plyn. 

Provozovatel přepravuje ročně cca 49 mld. metrů krychlových zemního plynu (z čehož 15 % je 
určeno pro domácí spotřebu). Provozovatel umožňuje přístup ke své přepravní soustavě a nabízí svým 
zákazníkům přepravní služby transparentním a nediskriminačním způsobem. Režim přístupu je plně 
v souladu se stávající legislativou a zvyklostmi v odvětví. 

Na počátku r. 2016 provedl Provozovatel předběžný nezávazný průzkum trhu, aby zmapoval další 
tržní poptávku po kapacitě a v návaznosti na to zvážil rozšíření příslušné přepravní infrastruktury. 
Údaje shromážděné v tomto nezávazném průzkumu trhu Provozovatel vyhodnotil a dospěl k závěru, 
že relevantní poptávka po nové kapacitě na trhu potenciálně existuje.  

Provozovatel se rozhodl zohlednit tuto poptávku po přeshraniční kapacitě mezi německou tržní oblastí 
Gaspool a Českou republikou na jedné straně a českou a slovenskou tržní oblastí na druhé straně. 
Proto nyní Provozovatel vydává tato Pravidla v rámci procesu, jehož záměrem je vytvoření a přidělení 
nové kapacity na Vstupním bodě a na Výstupním bodě. 

Tento Postup má umožnit Účastníkům uzavření Smlouvy s Provozovatelem, která je předpokladem 
k jejich účasti v Aukci na novou kapacitu. 

2. DEFINICE 

2.1 „Aukce“ znamená aukci zahájenou 6. března 2017 s využitím platformy PRISMA v souladu 
s aukčním kalendářem ENTSOG, NC CAM a Všeobecnými pravidly platformy PRISMA; 

2.2 „Aukční platforma“ nebo „PRISMA“ znamená online platformu pro rezervaci přepravní 
kapacity „PRISMA“ na https://platform.prisma-capacity.eu ve smyslu čl. 27 NC CAM; 

2.3 „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

2.4 „Smlouva“ znamená Smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu uzavřenou mezi 
Provozovatelem a Účastníkem (označovaným ve Smlouvě jako „Přepravce“) podle těchto 
Pravidel;  

2.5 „Vzor smlouvy“ znamená vzor Smlouvy, který zde tvoří Přílohu č. 1, který byl zveřejněn na 
webových stránkách Provozovatele dne 21. února 2017, a který obsahuje opravu ve znění 
odst. 4.13 oproti textu zveřejněnému dne 20. února 2017; 

2.6 „Test bonity“ znamená test uvedený v čl. 8 níže; 

2.7 „Vstupní bod“ znamená vstupní bod takto označený v odst. 4.1 níže; 

2.8 „ERÚ“ znamená Energetický regulační úřad České republiky; 

2.9 „Výstupní bod“ znamená výstupní bod takto označený v odst. 4.1 níže; 
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2.10 „PB“ znamená propojovací bod; 

2.11 „NC CAM“ znamená Nařízení Komise (EU) 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; 

2.12 „Aukce na novou kapacitu“ znamená tu část Aukce, v níž se nabízí a přiděluje Nabízená 
nová kapacita; 

2.13 „Nová technická kapacita“ znamená celou novou technickou kapacitu na Vstupním bodě a 
na Výstupním bodě; sestává z Nabízené nové kapacity a Vyhrazené nové kapacity; 

2.14 „Nabízená nová kapacita“ znamená novou kapacitu na Vstupním bodě a na Výstupním 
bodě, která má být přidělena prostřednictvím tohoto Postupu a Aukce na novou kapacitu; 
odpovídá rozdílu mezi Novou technickou kapacitou a Vyhrazenou novou kapacitou; 

2.15 „Účastník“ znamená subjekt, s nímž Provozovatel uzavřel Smlouvu; 

2.16 „Postup“ znamená postup open season v souladu s těmito Pravidly; 

2.17 „Pravidla“ znamenají tento dokument s názvem „Pravidla pro použití postupu Open Season 
na vstupních / výstupních bodech Capacity4Gas - DE/CZ (TRA-N-752) a Capacity4Gas - 
CZ/SK (TRA-N-918)“; 

2.18 „Vyhrazená nová kapacita“ znamená novou kapacitu na Vstupním bodě a na Výstupním 
bodě vyhrazenou v souladu s čl. 8(8) NC CAM; odpovídá rozdílu mezi Novou technickou 
kapacitou a Nabízenou novou kapacitou; 

2.19 „Provozovatel“ znamená společnost NET4GAS, s.r.o., IČ 272 60 364, se sídlem na adrese 
Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 108316. 

3. PRÁVNÍ RÁMEC 

3.1 Tato Pravidla stanoví zásady použití Postupu a dále práva a povinnosti osob účastnících se 
Postupu. Postup splňuje požadavky stanovené v příslušných právních předpisech, zejména 
v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; ve vyhlášce č. 
349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009, o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním 
soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005; a NC CAM.  

3.2 Nabízenou novou kapacitu bude Provozovatel na základě svého dobrovolného rozhodnutí 
přidělovat prostřednictvím Aukce na novou kapacitu, která bude nedílnou součástí Aukce, 
s využitím platformy PRISMA. Uzavřením Smlouvy Účastník souhlasí, že bude vázán 
pravidly platformy PRISMA ve stejném rozsahu a stejným způsobem, jako kdyby Aukce na 
novou kapacitu byla realizována prostřednictvím platformy PRISMA ze zákona.   

4. NABÍZENÁ NOVÁ KAPACITA 

4.1 Vstupní bod a Výstupní bod 

Nabízená nová kapacita představuje novou přepravní kapacitu na následujících propojovacích 
bodech: 

(a) Nový propojovací bod Brandov – EUGAL propojující přepravní soustavu 
Provozovatele s přepravní soustavou GASCADE ve směru do České republiky 
(„Vstupní bod“); 
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(b) Propojovací bod Lanžhot propojující přepravní soustavu Provozovatele s přepravní 
soustavou eustream ve směru na Slovensko („Výstupní bod“). 

Označení Nabízené nové kapacity v rámci aukce na platformě PRISMA: 

Typ Označení na PRISMA Energetický identifikační kód 
(EIC) nebo identifikační číslo 
bodu soustavy na PRISMA 

Nový PB Brandov-EUGAL-offer 
level 1 

EUGAL_Bundle_I EUGAL_DE->CZE_I 

Nový PB Brandov-EUGAL-offer 
level 2 

EUGAL_Bundle_II EUGAL_DE->CZE_II 

Nový PB Brandov-EUGAL-offer 
level 3 

EUGAL_Bundle_III EUGAL_DE->CZE_III 

Nový PB Brandov-EUGAL-offer 
level 4 

EUGAL_Bundle_IV EUGAL_DE->CZE_IV 

Rozšíření kapacity PB Lanžhot Lanzhot 2 (CZ->SK) 21Z000000000061Z2 
 

Pozn.: Lanžhot - Lanzhot 1 (CZ->SK) slouží ke koordinování stávající výstupní kapacity 
Lanžhot s novou vstupní kapacitou, kterou poskytne eustream na slovenské straně.  

4.2 Objem Nabízené nové kapacity 

V Aukci na novou kapacitu budou nabízeny následující objemy vstupní kapacity a výstupní 
kapacity pro každou jednotlivou úroveň nabídky. Účastník si musí být vědom toho, že 
zpřístupnění kapacity je podmíněno splněním odkládacích podmínek a jiných podmínek 
stanovených ve Smlouvě a že přidělení této kapacity v rámci Aukce na novou kapacitu samo 
o sobě negarantuje, že tato přidělená kapacita bude skutečně poskytnuta. 

Plynárenský 
rok 

EUGAL_Bun
dle_I 

EUGAL_Bun
dle_II 

EUGAL_Bun
dle_III 

EUGAL_Bun
dle_IV 

Lanzhot 2 
(CZ->SK) 

Vstup 
[GWh/den/rok]

Vstup 
[GWh/den/rok]

Vstup 
[GWh/den/rok]

Vstup 
[GWh/den/rok

] 

Výstup 
[GWh/den/rok]

2019/2020 598,36 598,36 598,36 598,36 
2020/2021 916,37 959,57 1007,31 1007,31 299,43 
2021/2022 916,37 959,57 1007,31 1007,31 299,43 
2022/2023 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 
2023/2024 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 
2024/2025 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2025/2026 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2026/2027 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2027/2028 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2028/2029 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2029/2030 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2030/2031 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2031/2032 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2032/2033 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2033/2034 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2034/2035 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2035/2036 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2036/2037 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 
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2037/2038 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 

2038/2039 814,55 852,95 895,39 895,39 299,43 
 

4.3 Vyhrazená nová kapacita  

Podle čl. 8(8) NC CAM je Provozovatel povinen vyhradit Vyhrazenou novou kapacitu jako 
vymezenou část Nové technické kapacity. Tato Vyhrazená nová kapacita bude nabízena 
v souladu s NC CAM a není předmětem těchto Pravidel ani Aukce na novou kapacitu.  

5. STRUKTURA POSTUPU 

Postup pro přidělování Nabízené nové kapacity je následující: 

5.1 Fáze A: Uzavření Smlouvy 

Zájemce předloží žádost o uzavření Smlouvy doručením dvou podepsaných stejnopisů svého 
návrhu Provozovateli (s využitím anglické verze Vzoru smlouvy); zájemce v návrhu Smlouvy 
vyplní své identifikační údaje na začátku (strana 1) a v podpisovém poli/polích (strana 14); 
číslo Smlouvy v názvu na straně 1 ponechá zájemce nevyplněné.  

Společně s dokumenty dle předchozího odstavce zájemce předloží doklady o tom, že splňuje 
Test bonity. 

Provozovatel ověří, zda subjekt prošel Testem bonity. Pokud Provozovatel shledá splnění 
Testu bonity na straně zájemce, přikročí k níže uvedenému postupu. Pokud Provozovatel 
splnění Testu bonity na straně zájemce neshledá, uvědomí o tom zájemce a další postup 
zastaví. 

Provozovatel uzavře Smlouvu a jeden podepsaný stejnopis vrátí zájemci, čímž se tento stane 
Účastníkem.  

Upozorňuje se, že uzavření Smlouvy nezavazuje Provozovatele k uskutečnění Aukce na 
novou kapacitu, a že nezavazuje Účastníka k předložení nabídky v této Aukci na novou 
kapacitu. 

5.2 Fáze B: Registrace na platformě PRISMA 

Účastník se zaregistruje na platformě PRISMA, aby mohl předkládat nabídky v Aukci na 
novou kapacitu. Je-li Účastník na platformě PRISMA již zaregistrován, není potřeba se 
registrovat opětovně. 

5.3 Fáze C: Rozhodnutí o uspořádání Aukce na novou kapacitu 

Provozovatel se rozhodne, zda uspořádá Aukci na novou kapacitu. Toto rozhodnutí závisí na 
uvážení Provozovatele, ale bude učiněno se zvláštním zřetelem na podmínky stanovené 
v odst. 2.2 Smlouvy. 

5.4 Fáze D: Aukce 

S výhradou fáze C uspořádá Provozovatel Aukci na novou kapacitu. Účastník může své 
nabídky v Aukci na novou kapacitu předkládat v souladu s NC CAM a pravidly platformy 
PRISMA a v maximálním objemu stanoveném v odst. 4.2 výše. Přidělení kapacity 
Účastníkovi na základě Aukce na novou kapacitu představuje závaznou povinnost Účastníka 
v souladu se Smlouvou. 

5.5 Fáze E: Ověření splnění všeobecných odkládacích podmínek 

Provozovatel ověří, zda jsou splněny všeobecné odkládací podmínky stanovené v odst. 5.1 
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Smlouvy, a informuje o tom Účastníka.   

5.6 Fáze F: Konsolidace Smlouvy a pokračování procesu 

Na základě fáze E bude Smlouva konsolidována, jak je stanoveno v jejím čl. 2, a proces bude 
pokračovat tak, jak je uvedeno ve Smlouvě, a to až do poskytnutí Nabízené nové kapacity, 
s výhradou jiných podmínek Smlouvy. 

6. ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU 

Postup bude realizován v následujících termínech: 

Fáze A 
Účastník předloží podepsaný návrh Smlouvy do 28. února 2017
Provozovatel vrátí podepsanou Smlouvu do 3. března 2017
Fáze B 
Účastník se registruje na platformu PRISMA do 3. března 2017 
Fáze C 
Rozhodnutí o uspořádání Aukce na novou 
kapacitu 

do 3. března 2017 

Fáze D  
Zahájení Aukce 6. března 2017 8 hod. UTC 
Skončení Aukce  dle potřeby 
Fáze E 
Splnění všeobecných odkládacích podmínek  jak stanoví Smlouva  
Fáze F 
Konsolidace Smlouvy  jak stanoví Smlouva 
Následné kroky jak stanoví Smlouva 

7. MECHANISMUS PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY 

7.1 K přidělení Nabízené nové kapacity dojde prostřednictvím platformy PRISMA při Aukci na 
novou kapacitu. Aukce na novou kapacitu bude uspořádána jako aukce standardních ročních 
produktů s využitím algoritmu anglické aukce v souladu se zásadami uvedenými v čl. 11, 17 a 
19 NC CAM a v souladu se Všeobecnými podmínkami používání platformy PRISMA.  

7.2 Nabízená nová kapacita bude nabízena v Aukci na novou kapacitu formou samostatných 
aukcí pro každý propojovací bod a pro každý standardní roční produkt, a pro vstupní bod 
Brandov-EUGAL také pro každou úroveň nabídky. 

7.3 Účastník, který si přeje rezervovat určitou část Nabízené nové kapacity, se bude Aukce na 
novou kapacitu účastnit tak, že bude předkládat nabídku nebo nabídky v příslušné samostatné 
aukci uspořádané pro každý jednotlivý standardní roční produkt pro Vstupní bod (a příslušnou 
úroveň nabídky) nebo Výstupní bod, a příslušný plynárenský rok. 

7.4 Pokud nedojde k uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a příslušným zájemcem před Aukcí 
v souladu s těmito Pravidly, k předložení nabídky takovým zájemcem v Aukci na novou 
kapacitu se nepřihlíží.  

8. TEST BONITY  

8.1 Zájemce musí splňovat kritéria bonity stanovená v Příloze č. 1 Přepravního řádu 
Provozovatele („Test bonity“) a musí prokázat jejich splnění společně s předložením žádosti 
o uzavření Smlouvy dle odst. 5.1 výše.  



 

 

 8  
 

8.2 Pokud zájemce neprokáže, že splňuje Test bonity, jak je požadováno výše, Provozovatel má 
právo odmítnout uzavření Smlouvy.  

9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O KAPACITĚ 

9.1 Účastník má možnost uzavřít zvláštní ujednání o kapacitě uvedená v čl. 11 Vzoru smlouvy. 
V takovém případě Účastník při předkládání podepsaného návrhu Smlouvy Provozovateli 
v souladu s odst. 5.1 výše vyplní Přílohu č. 6 návrhu Smlouvy a vymezí v ní rozsah svých 
závazků. 

9.2 Uzavření kteréhokoli ze zvláštních ujednání o kapacitě samo o sobě není podmínkou účasti 
Účastníka v Aukci ani podmínkou platnosti či účinnosti Smlouvy.  

9.3 Uzavření zvláštního ujednání / zvláštních ujednání o kapacitě může přispět ke splnění 
všeobecných odkládacích podmínek stanovených v odst. 5.1(d) a (e) Smlouvy.   

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Právo na zrušení Postupu 

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Postup dle svého výhradního uvážení bez (a) uvedení 
důvodu a (b) aniž by mu tím vznikla jakákoli odpovědnost vůči Účastníkovi, a to až do 
skončení Aukce.  

10.2 Rozhodné právo 

Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem 
odkazujících na jakékoli jiné právo. 

10.3 Kontaktní údaje 

Veškerá korespondence určená pro Provozovatele bude zasílána na 
CapacityBooking@net4gas.cz nebo na následující adresu (sídlo Provozovatele): 

NET4GAS, s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/8 
Praha 4 - Nusle, PSČ 140 21 
Česká republika 
 
Energetický identifikační kód (EIC) Provozovatele: 27YG-RTN-TSO-CZW 

 
Bankovní spojení Provozovatele: 
Československá obchodní banka, a.s. 
Účet vedený v CZK 
Č. ú. 17470543/0300 
IBAN: CZ8203000000000017470543 
SWIFT: CEKOCZPP 
 
http://www.net4gas.cz/en/home/  

11. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Vzor smlouvy (publikován jako samostatný soubor) 

 


