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Evropská unie již delší dobu usiluje o zvýšení bez-
pečnosti dodávek a o společný evropský trh s ener-
giemi. Současný konflikt na Ukrajině nutnost

a naléhavost tohoto cíle ještě více zdůraznil, takže snahy
o jeho dosažení ještě zesílily.

V této souvislosti Evropská komise v květnu letošního
roku předložila nový strategický dokument k zajištění
bezpečnosti zásobování v Evropě, tzv. Evropskou strategii
energetické bezpečnosti, v jejíž příloze je vyjmenováno cel-
kem 33 projektů, které mají zásadní význam pro zajištění
bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu pro celou Evropu.

Mezi nimi se nachází i projekt vysokokapacitního vy-
sokotlakého plynovodu, který předložil Net4Gas ve spolu-
práci s provozovatelem polské přepravní soustavy, společ-
ností Gaz-System. Jeho cílem je propojit polskou a českou
plynárenskou přepravní soustavu. Tento plynovod má být
důležitou součástí dosud chybějícího severojižního ply-
nárenského koridoru ve střední Evropě a má vytvořit sou-
vislé propojení mezi terminálem na zkapalněný zemní plyn
ve Svinoústí na polském pobřeží Baltského moře a trhy
ve střední a jihovýchodní Evropě.

Objem investice činí více než 500 milionů eur na pol-
ské straně a téměř 400 milionů eur v České republice,
přičemž určitou část těchto investic by bylo beztak nutné
vynaložit pro posílení národních přepravních soustav.
Na příkladu tohoto projektu lze názorně demonstrovat,

s jakými výzvami jsou provozovatelé plynárenských sou-
stav, jako je Net4Gas, v současné době při plánování svých
investic konfrontováni.

Projekt se neopírá o žádný pozitivní business case.
Průzkum trhu u potenciálních zákazníků neukázal, že by
v danou chvíli existovala dostatečná potřeba dlouhodobých
přeshraničních přepravních kapacit. Současná šetření člen-
ských států Evropské unie a Evropské komise, pokud jde
o situaci v zásobování plynem v případě krize v zimních
podmínkách (tzv. zátěžové testy), ovšem ukazují, že sku-
tečné bezpečnosti zásobování lze dosáhnout pouze rozšíře-
ním tranzitních plynovodů, rozvojem nových přepravních
tras a zpřístupněním nových zdrojů zemního plynu.

Společnost Net4Gas už vydala značné finanční pro-
středky na plánování tohoto projektu a je připravena uči-
nit konečné investiční rozhodnutí, pokud bude v oblasti
regulace dlouhodobě zajištěno, že celková investice bude
spojena s přiměřeným výnosem.

Řečeno jinými slovy: jsme ochotni převzít riziko im-
plementace projektu, jakož i riziko vyplývající z vlastnic-
tví a provozování takovéhoto plynovodu. Riziko spojené
s vytížením česko-polského propojovacího plynovodu
však jako provozovatel sítě nést nemůžeme. Obzvláště
ne v případě, kdy účastníci trhu nejsou ochotni zajistit ta-
kovou investici dlouhodobými přeshraničními rezervace-
mi kapacit. n

Nemůžeme sami
nést všechna rizika
Andreas Rau

Ne
jv
liv
ně
jš
ím

an
až
eř
i

andreasrau
nEt4gAS

30

6

Fo
to
:N

et
4G

as

EN 30-31 rau M.indd 30 10.11.2014 17:34:59

We cannot bear 
all the risks alone
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For some time, the European Union has now been trying to 
improve the security of supplies and the single energy market 
in Europe. The current conflict in Ukraine has brought into 
the foreground the pressing nature of this issue, prompting an 
intensification of efforts aimed at its fulfilment.
 Last May, the European Commission tabled the European 
Energy Security Strategy to confront this problem. An annex 
to this new strategic document, which aims to improve the se-
curity of energy supplies in Europe, lists 33 projects of funda-
mental importance for ensuring the security of electricity and 
gas supplies throughout Europe.
 One of the projects is a plan for the construction of a large-
capacity high-pressure pipeline submitted by Net4Gas togeth-
er with the Polish transmission system operator GazSystem. 
Its objective is to build an interconnection pipeline between 
the Czech and Polish gas transmission networks. The intercon-
nector will be an important component of the currently miss-
ing north-south gas transmission corridor in Central Europe, 
which will provide a continuous interconnection between  
a liquefied natural gas terminal in Swinemünde on the Pol-
ish coast of the Baltic Sea and markets in Central and South 
Eastern Europe.
 The investment will be worth over 500 and close to 400 
million euros on the Polish and Czech sides, respectively, 
where a certain part of these amounts will have to be invested 
to reinforce national transmission systems no matter whether 

the project is executed or not. This project is a case in point 
of the challenges transmission system operators, such as  
Net4Gas, currently face in planning their investment ventures.
 The project does not rely on any positive business case. 
A market survey among potential customers has not shown 
the existence of a sufficient demand for additional long-term 
cross-border transmission capacity at the present time. How-
ever, stress tests concurrently conducted by Member States 
and by the European Commission to analyse the effects of  
a potential disruption of gas supplies caused by a crisis that 
occurs during the winter season indicate that veritable security 
of supplies can only achieved through enlargement of transit 
pipelines, construction of new transmission lines, and estab-
lishment of access to new sources of natural gas.
 To date, Net4Gas has made sizeable investments into the 
planning of this venture and is prepared to make a final invest-
ment decision, as long as regulatory measures in place guaran-
tee that the overall investment will yield commensurate return.
 In other words, we are prepared to assume both the risk 
of executing the project and the risk stemming from the own-
ership and operation of the pipeline. Being the transmission 
system operator, we cannot, however, shoulder risks relating to 
the degree to which the Czech-Polish interconnection pipeline 
will be used. Especially not in a situation where market par-
ticipants are unwilling to secure return on the investment by 
making long-term reservations of cross-border capacity.
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l Od ledna 2006, tedy po převzetí majetku
podniku Transgas, vlastní a provozuje
síť tranzitních a páteřních plynovodů
na českém území.

l Ročně přepraví až 45 miliard metrů
krychlových plynu, z toho jedna pětina se
spotřebuje v Česku.

l Loňské tržby překročily 9 miliard Kč, čistý
zisk dosáhl 3,1 miliardy Kč.

l Původně byl Net4Gas součástí skupiny
RWE, od srpna 2013 jej vlastní konsorcium
německé společnosti Allianz Capital
a kanadského fondu Borealis Infrastructure.

Na téměř 400 milionů eur (11 miliard Kč)
vychází nejnáročnější investiční záměr firmy
Net4Gas – nový plynovod napříč Moravou
spolu s propojením na polskou a rakouskou
síť. Jeho realizaci však ohrožuje spor
s Energetickým regulačním úřadem. Obě
strany se neshodují v tom, kolik z této částky
budou hradit spotřebitelé v regulovaných
tarifech za přepravu plynu.

11mld. Kč

„ZÁTĚŽOVÉ
TESTY UKAZUJÍ
POTŘEBU NOVÝCH
PŘEPRAVNÍCH TRAS.“
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AR
l Německý manažer, vystudoval strojní
inženýrství na Porúrské univerzitě
v Bochumi a evropská studia
v Cáchách.

l Kariéru zahájil v roce 1997 u společnosti
Ruhrgas v Essenu.

l V letech 2006 až 2013 působil
jako zástupce koncernu E.ON
v představenstvu slovenských společností
SPP a Eustream.

l Generálním ředitelem společnosti Net4Gas
se stal v prosinci 2013.

EN 30-31 rau M.indd 31 10.11.2014 15:46:18

eKONOM WeeKLY YeaRBOOK

AR
•  a German executive who graduated  

from mechanical engineering at the 
Ruhr-University Bochum and from 
european studies at aachen.
•  His professional career began with 

Ruhrgas in essen in 1997.
•  served as a representative of e.ON  

on the boards of directors of the slovak 
companies sPP and eustream during 
2006 to 2013.
•  appointed CeO of Net4Gas  

in December 2013.

•  Net4Gas owns and operates  
a network of transit and backbone 
gas transmission pipelines in the 
Czech territory. Formerly owned by 
transgas, Net4Gas took over Czech gas 
transmission assets in January 2006.
•  Net4Gas transports as much as 45 billion 

cubic meters of gas annually; one fifth  
of this quantity is consumed in the  
Czech Republic.
•  Last year‘s revenues were in excess  

of CZK 9 billion, and net earnings reached 
the CZK 3.1 billion mark.
•  Originally a member of the RWe Group, 

Net4Gas was sold to a consortium  
of the German corporation allianz 
Capital and the Canadian fund Borealis 
Infrastructure in august 2013.

Close to 400 million euros (CZK 11 billion) 
will be the cost of the hitherto most 
ambitious investment plan of Net4Gas 
– a new pipeline across Moravia and 
interconnectors to the Polish and austrian 
networks. Its execution, however, is 
jeopardized by the firm‘s dispute with the 
Energy Regulatory Office. The two sides 
disagree as to what part of this amount will 
be paid by consumers through regulated 
gas transmission fees.

CZK 11 billion
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“STRESS TESTS  
SHOW A NEED FOR 
NEW TRANSMISSION 
PIPELINES.”




