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A. Nezávazné indikativní poptávky 

V souladu s čl. 26 Nařízení (EU) 2017/459 poskytli provozovatelé přepravních soustav provádějící 

toto posouzení tržní poptávky uživatelům sítě možnost předložit nezávazné indikativní poptávky 

s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě. Období pro předložení na 

obou stranách hranice mezi Českou republikou – NET4GAS a NetConnect Germany bylo od 

6. dubna do 1. června 2017. 

 

Během tohoto časového období neobdrželi provozovatelé přepravních soustav žádné nezávazné 

indikativní poptávky týkající se této hranice. Nezávazné indikativní poptávky obdržené po termínu 

budou vzaty v úvahu v příští zprávě o posouzení tržní poptávky. 

 

B. Posouzení poptávky 

i. Vzorce využívání propojovacích bodů mezi NET4GAS a NetConnect Germany v minulosti 

Jak již bylo uvedeno výše, společnosti neobdržely pro přírůstkově kapacitní cyklus, jemuž 

je věnována předkládaná zpráva, žádné nezávazné indikativní poptávky.  Z tohoto důvodu 

není analýza využívání kapacity mezi příslušnými vstupně-výstupními systémy v minulosti 

pro účely podpory posouzení poptávky po přírůstkové kapacitě zapotřebí. 

 

ii. Vztahy ke GRIPs, TYNDP, NDPs 

Desetiletý plán rozvoje sítě (TYNDP) 2017, Plán rozvoje plynárenské sítě Severozápad 

(GRIP North West) 2017 a Plán rozvoje plynárenské sítě Středovýchodní Evropa (GRIP Cen-

tral Eastern Europe) 2017 zmiňují jeden infrastrukturní projekt mezi vstupně-výstupními 

systémy NetConnect Germany a Českou republikou: Projekt číslo TRA-F-753 “West to East 

operation of the IP Waidhaus” (Provozování propojovacího bodu Waidhaus ve směru zá-

pad – východ). Tento projekt je také součástí Německého plánu rozvoje sítě (German Netz- 

entwicklungsplan /NEP) 2015 a součástí návrhu NEP 2016: Projekt číslo 304-01 “Re-

versierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus” (Reverzování toků plynu v plynovodu MEGAL 

na stanici VDS Waidhaus směrem ze západu na východ“) chodu. Nositeli tohoto projektu 

jsou společnosti GRTgaz Deutschland a Open Grid Europe. Rozšíření stávající kompresní a 

měřicí stanice na propojovacím bodě Waidhaus umožní fyzické toky plynu z Německa do 

České republiky na přerušitelné bázi do konce roku 2018. 
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iii. Očekávaný objem, směr a trvání poptávky po přírůstkové kapacitě 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že příslušní provozovatelé přepravních soustav neobdrželi 

žádné nezávazné indikativní poptávky, lze s jistotou předpokládat, že dostupnost kapacity 

pro přepravu plynu na této hranici je v současné době z hlediska uživatelů sítě dostatečná.  
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C. Závěr pro nezahájení procesu stanovení přírůstkové kapacity/projektu k zajiš-

tění přírůstkové kapacity 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že ani na jedné straně obou vstupně-výstupních systémů nebyla iden-
tifikována žádná poptávka po přírůstkové kapacitě, nepovažují dotčení provozovatelé přeprav-
ních soustav za nutné provádět technické studie.  Ani situace v rezervacích v nadcházejících le-
tech nesignalizuje potřebu technických studií v rámci procesu stanovení přírůstkové kapacity: 
 

a. Výstup NET4GAS (do NetConnect Germany) 
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b. Vstup NetConnect Germany (z NET4GAS) 

 

 
 

c. Vstup NET4GAS (z NetConnect Germany) 
 

  
 
 

d. Výstup NetConnect Germany (do NET4GAS) 
 

Kapacity z NetConnect Germany do NET4GAS jsou nabízeny pouze na přerušitelné bázi na ně-
mecké straně hranice vstupně-výstupního systému. 
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Pro vstupně-výstupní systémy, jimiž se zabývá tato zpráva, nebudou tudíž na bázi této zprávy o 
posouzení tržní poptávky zahájeny žádné procesy ke stanovení přírůstkové kapacity ani projekty 
k jejímu zajištění.   
 

D. Přechodný harmonogram  

V současné době nebude prozatím zahájen žádný projekt k zajištění přírůstkové kapacity. Příští 
proces ke stanovení přírůstkové kapacity bude zahájen po roční aukci kapacity v roce 2019.  
 

E. Prozatímní opatření pro aukci stávající kapacity na příslušném propojovacím 
bodě/na příslušných propojovacích bodech 

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě tohoto posouzení tržní poptávky nebude zahájen žádný 
projekt k zajištění přírůstkové kapacity, nejsou pro tento cyklus přírůstkové kapacity vyžadována 
prozatímní opatření.  
 

F. Poplatky 

Pro přírůstkovou kapacitu, jíž se zabývá tato zpráva, nebudou na předkládání nezávazných indi-

kativních poptávek aplikovány (účtovány) poplatky ani na české, ani na německé straně hranice 

mezi dvěma dotčenými vstupně-výstupními systémy. Rozhodnutí v této věci týkající se jednoho 

specifického cyklu přírůstkové kapacity nemá žádnou důsažnost pro jakýkoli následující cyklus. 

 

G. Kontaktní informace 

Open Grid Europe GmbH 

Tel: +49(0) 201 3642 12222 

E-mail: gastransport@open-grid-europe.com 

 

GRTgaz Deutschland GmbH 

E-mail: new-capacity@grtgaz-deutschland.de 
 

NET4GAS, s.r.o. 

Tel: +420 220 221 111 
Fax: +420 220 225 498 
E-mail: capacitybooking@net4gas.cz 
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