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Tato zpráva je společným posouzením potenciálu pro projekty přírůstkové kapacity a zpracovaly 
ji společnosti 
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A. Nezávazné indikativní poptávky 

Tato analýza zahrnuje nezávazné indikativní poptávky obdržené během 8 týdnů po 6. dubnu 2017 

– datu nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ EC 459/2017. 

 

Dotčení provozovatelé přepravních soustav NET4GAS a eustream neobdrželi žádné nezávazné in-

dikativní poptávky po pevné kapacitě na propojovacích bodech mezi vstupně-výstupním systé-

mem společnosti NET4GAS a vstupně-výstupním systémem společností eustream na nějaké bu-

doucí období.  

 

Proto byl jako základ pro toto posouzení poptávky použit nulový objem nezávazných indikativ-

ních poptávek. 

  



 Zpráva o posouzení poptávky k   
zajištění přírůstkové kapacity  
zahájený v roce 2017 mezi  

Českou republikou – NET4GAS a  

Slovenskem – eustream 
 

 

5 

 

B. Posouzení poptávky 

 

i. Očekávaný objem, směr a trvání poptávky po přírůstkové kapacitě 

 

Obdržené indikativní poptávky v rámci současného (aktuálního) přírůstkového procesu mezi 

vstupně-výstupním systémem společnosti NET4GAS a vstupně-výstupním systémem společnosti 

eustream jsou rovny nule. Z tohoto důvodu je potenciálně dostupná kapacita (tj.  technická kapa-

cita, jež není ještě dlouhodobě rezervována) pro požadované období v současné době dostatečná 

k tomu, aby pokryla potenciální budoucí potřebu kapacity. 
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C. Závěr pro zahájení /nezahájení projektu k zajištění přírůstkové kapacity/pro-

cesu stanovení přírůstkové kapacity 

 

Podle výsledku posouzení nezávazných indikativních poptávek dle bodu B, není třeba vyvíjet 

žádné poptávkové úrovně pro přírůstkovou kapacitu, dotyční provozovatelé přepravních soustav 

tudíž nezahájí žádný projekt k zajištění přírůstkové kapacity.  

 

Na základě výše zmíněného rozhodnutí nebudou prováděny žádné technické studie projektů k za-

jištění přírůstkové kapacity. 
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D. Poplatky 

 

NET4GAS 

 

NET4GAS nezavedl poplatek za posouzení a zpracování nezávazných indikativních poptávek.  

 

eustream 

Eustream nezavedl poplatek za posouzení a zpracování nezávazných indikativních poptávek. 
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E. Kontaktní informace 

 

 

 

NET4GAS, s.r.o.  

David Urban  

eustream, a.s. 

Michal Briatka 

Obchod, Vztahy a smlouvy se zákazníky  Commerce & Contracting  

Telefon: 

+420 220 224 584 

Fax:  

+420 220 225 498 

E-mail: 

david.urban@net4gas.cz   

Telefon: 

+421 2 6250 7121 

Fax: 

+421 2 6250 7051 

E-mail: 

michal.briatka@eustream.sk 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4 – Nusle 

Česká republika 

Votrubova 11/A 

821 09 Bratislava 

Slovenská republika 

 

 



 Zpráva o posouzení poptávky k   
zajištění přírůstkové kapacity  
zahájený v roce 2017 mezi  

Českou republikou – NET4GAS a  

Slovenskem – eustream 
 

 

9 

 

Telefon: 

+420 220 221 111 

Fax: 

+420 220 225 498 

E-mail: 

capacitybooking@net4gas.cz 

Telefon: 

+421 (2) 6250 7111 

Fax:  

+421 2 6250 7051 

E-mail: 

transmission@eustream.sk 

    

 


