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PRŮZKUM TRHU 
 

POPIS PROCESU 

S cílem doplnit proces plánování rozvoje přepravní soustavy zahajuje společnost NET4GAS jakožto výlučný 

provozovatel přepravní soustavy v České republice proces capacity4gas. Proces capacity4gas je rozdělen 

na dvě fáze. První fáze je zahájena nezávazným průzkumem trhu, který napomůže identifikovat, které části 

přepravní soustavy je třeba rozvíjet. Ten doplňuje obdobný průzkum pořádaný polským provozovatelem 

přepravní soustavy a průzkumem pořádaným provozovateli z tržní oblasti GASPOOL (more capacity.eu), který 

ukázal potřebu rozšíření přepravní kapacity mezi tržní oblasti GASPOOL a Českou republikou. Případně 

budou následovat technické studie, které podrobně připraví konkrétní rozvojové projekty pro nové přepravní 

kapacity.   

Druhá závazná fáze slouží k přidělování nové kapacity na bázi nediskriminujících a transparentních procesů 

přidělování kapacity. Účastníci trhu budou vyzváni k podání závazné rezervace přepravní kapacity. Výsledné 

rezervace vytvoří základ pro investice do příslušných projektů rozvoje soustavy. 

Věříme, že proces capacity4gas je vhodným nástrojem, jak co nejefektivněji zjistit specifické požadavky 

uživatelů soustavy. Vyhrazujeme si však právo upravit v případě potřeby uvedený postup. 

Proces capacity4gas se skládá z následujících hlavních kroků.   

  

1. Průzkum trhu 
V průzkumu trhu jsou uživatelé soustavy žádáni, aby nezávazně vyjádřili svůj zájem o novou kapacitu mezi 

Českou republikou a sousedními tržními oblastmi.  

2. Zhodnocení poptávky 

Jakmile bude průzkum trhu dokončen, provede společnost NET4GAS analýzu doručených dotazníků, 

poptávky identifikované z Desetiletého plánu rozvoje sítě pro celou Unii a Desetiletého plánu rozvoje soustavy 
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v České republice 2016-2025. Výsledná poptávaná kapacita pak bude prezentována v souhrnné zprávě 

a bude přijato rozhodnutí, které potenciální projekty by měly být rozvíjeny.  

Jestliže jednotlivé nezávazné předložené požadavky nebo požadavky jako celek nebudou dostačující k 

opodstatnění žádného nového rozvojového projektu, skončí celá procedura pouze uveřejněním souhrnné 

zprávy o vyhodnocení poptávky. 

3. Technické studie, plánování rozvoje soustavy a alokační procedura  

Na základě požadavků identifikovaných během vyhodnocování poptávky zpracuje společnost NET4GAS 

technické studie s cílem určit úroveň kapacity pro příslušné existující nebo nové body v soustavě. 

Technické studie určí nezbytná rozvojová opatření, např. nové plynovody, hraniční předávací stanice nebo 

kompresní stanice. Navržený rozvoj infrastruktury bude založen na kalkulaci toků pro jednu nebo více úrovní 

nabízené nové přepravní kapacity a bude sloužit k určení prvotní indikace nezbytných investic.  

Dodatečně k technickým studiím zpracuje společnost NET4GAS návrh podmínek, za kterých bude nová 

kapacita nabídnuta trhu. Přidělovací proces, smluvní a finanční rámec nebo struktura tarifů budou úzce 

koordinovány s Energetickým regulačním úřadem. 

Během této fáze budou vytvořeny návrhy jedné nebo více úrovní nabízené přepravní kapacity a budou určeny 

parametry pro jejich přidělování a jejich ekonomické vyhodnocení. 

4. Veřejné oznámení alokační procedury 

Minimálně dva měsíce předtím, než bude zahájeno přidělování přepravní kapacity, společnost NET4GAS 

oznámí informace ohledně data přidělování nové kapacity, příslušné procedury, nabízené úrovně přepravních 

kapacit na příslušných bodech, přepravní tarify, smluvní ustanovení a úroveň minimální poptávky nezbytnou 

pro kladný výsledek ekonomických testů. 

5. Přidělování kapacity 

Nová kapacita bude přidělována v rámci nediskriminující a transparentní procedury. Výsledky budou nejprve 

ověřeny ekonomickým testem, který prokáže výhodnost nabízených úrovní kapacity. Jakmile bude test 

dokončen, bude realizovaná ta úroveň, která poskytne největší množství nové kapacity. 

6. Stavební činnosti 

Hned poté, co bude nové kapacita přidělena, zahájí společnost NET4GAS přípravné práce rozvojových 

projektů. Tato činnost zahrnuje inženýring, získání potřebných povolení, nákup materiálu a zajištění 

stavebních prací. Poté začne fáze výstavby. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI 

Provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, s.r.o., („společnost NET4GAS“), zahajuje průzkum 

trhu s cílem zjistit potřebu nové přepravní kapacity na hranicích České republiky. Průzkum trhu je navržen tak, 

aby podpořil rozvoj příslušné plynárenské přepravní infrastruktury. Účast v průzkumu trhu je možná za 

podmínek stanovených v podmínkách účasti v průzkumu trhu uvedených níže („Podmínky účasti“) a po 

doručení dotazníku. Vyplněním, podepsáním a doručením dotazníku účastníci vyjadřují souhlas 

s Podmínkami účasti. 

Účastníci poskytnou nezávazné informace ohledně svých požadavků na budoucí přepravní kapacity 

na hranicích České republiky (dále jen "požadovaná kapacita“). 



 

Všechny informace o projektu capacity4gas jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti 

NET4GAS. 

Tento průzkum trhu je nezávazný a není nijak spojen s žádným ujednáním či dohodou ani povinností ohledně 

následného rozvoje soustavy, přidělováním nebo rezervací stávající nebo nové přepravní kapacity. Tento 

průzkum trhu není žádostí o připojení k přepravní soustavě. Není nutné se účastnit tohoto průzkumu trhu proto, 

aby bylo možné se později účastnit přidělování stávající nebo nové přepravní kapacity. 

Procedura umožňující účast 

Za účelem účasti v průzkumu trhu zájemci musí vyplnit a doručit dotazník. Dotazník musí být doručen 

prostřednictvím e-mailu a originální podepsaný výtisk dotazníku je nutné doručit poštou na adresu:  

NET4GAS, s.r.o. 

capacity4gas 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4 – Nusle 

E-mail: capacity4gas@net4gas.cz 

Pouze podepsané originály dotazníků budou dále brány v úvahu při hodnocení poptávky po nové přepravní 

kapacitě. 

Termín pro doručení dotazníků je stanoven na 26. února 2016. Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo 

na změnu termínu pro doručení dotazníků v případě výskytu události v průběhu provádění procesu 

capacity4gas, která způsobí nutnost změnit termín pro doručení dotazníků. Dotazníky (vytištěné), které budou 

doručené po tomto datu, nebudou v rámci následného hodnocení poptávky brány v úvahu. 

Zasláním dotazníku účastník vyjadřuje souhlas s úhradou účastnického poplatku. 

Jestliže účastníci zašlou více dotazníků, bude brán v úvahu pouze dotazník, který bude doručen jako poslední 

před termínem doručení. Neúplně vyplněné dotazníky nebudou v rámci následného procesu brány v úvahu. 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat, aby internetové stránky společnosti NET4GAS byly nepřetržitě 

k dispozici nebo aby byly splněny další technické požadavky, které jsou pro rychlou a nerušenou účast 

na průzkumu trhu nezbytné. 

Účastnický poplatek 

Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo požadovat, aby účastníci uhradili účastnický poplatek v souladu 

s níže uvedenými ustanoveními. 

Účastnický poplatek bude vypočten na základě množství kapacity, kterou účastník požaduje. Účastnický 

poplatek může být vyžadován, jestliže v analýze poptávky zpracované na základě všech obdržených 

dotazníků bude rozhodnuto o zpracování technických studií s tím, že nová kapacita bude nabídnuta trhu 

v rámci transparentního a nediskriminačního přidělovacího procesu. Účastnický poplatek bude činit 10,- Kč 

(bez DPH) každou MWh/den požadované přepravní kapacity, pro niž bude zpracována technická studie. 

Společnost NET4GAS bude účastníky o této skutečnosti písemně informovat, jakmile bude dokončena 

analýza poptávky. Zároveň budou účastníci požádáni o platbu účastnického poplatku k určenému termínu. 

Požadavky od účastníků, kteří nezaplatí účastnický poplatek po vypršení dané lhůty, nebudou v technických 

studiích brány v úvahu. 

Veškeré účastnické poplatky, které účastník zaplatí, budou společností NET4GAS plně refundovány, jestliže 

bude účastníkem nebo třetími osobami závazně rezervována kapacita ve množství požadované budoucí 

přepravní kapacity nebo ve množství kapacity, které překročí požadované množství v souvislosti s tímto 

průzkumem trhu, nebo následně proces  capacity4gas nepovede k prodeji nových přepravních kapacit. 

Uhrazený účastnický poplatek bude účastníkovi proporcionálně refundován, jestliže množství závazných 



 

rezervací požadované nové kapacity bude nižší než účastníkem nebo třetími osobami původně požadované 

budoucí množství. V tomto případě bude výše refundovaného poplatku určena následovně: 

(množství závazně rezervované přepravní kapacity / množství požadované budoucí přepravní kapacity) × 

zaplacený účastnický poplatek 

V každém případě platí, že účastnický poplatek zaplacený účastníkem představuje maximální sumu, která 

může být refundována. 

Využívání informací, zachování mlčenlivosti 

Veškeré informace získané společností NET4GAS v průběhu procesu capacity4gas  budou považovány za 

důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám. Nicméně, společnost NET4GAS si vyhrazuje právo dát k 

dispozici důvěrné informace získané v průběhu procesu capacity4gas: 

a) orgánům společnosti NET4GAS a jejím společníkům; 

b) Energetickému regulačnímu úřadu, Evropské komisi a všem jejím výkonným orgánům; 

c) ostatním subjektům, které mají nárok na získání informací na základě platných právních předpisů, 

d) jiným osobám, které samy o sobě jsou povinni zachovávat mlčenlivost, například účetním, daňovým 

poradcům nebo advokátům v souladu s podmínkami jejich mandátu. 

Různé 

Tento průzkum trhu se řídí výlučně právem České republiky. 

Podmínky účasti jsou zpracovány jak v české, tak v anglické verzi. V případě jakýchkoli rozporů mezi českou 

a anglickou verzí má přednost česká verze. 

Všechny výdaje vynaložené účastníkem v souvislosti s účastí v procesu vztahujícím se k procesu 

capacity4gas hradí účastník a není oprávněn je uplatňovat vůči společnosti NET4GAS. 

Jediným účelem tohoto průzkumu trhu je získat nezávazné informace jako součást procesu přidělování nových 

přepravních kapacit na hranicích České republiky. Společnost NET4GAS nemá žádnou povinnost skutečně 

použít, vyhodnotit nebo vrátit informace získané od účastníků trhu. 

Účast v tomto průzkumu trhu neopravňuje účastníky žádat, aby společnost NET4GAS provedla nebo 

pokračovala s procesními kroky uvedenými v popisu procesu capacity4gas. 

Společnost NET4GAS může z jakýchkoli důvodů kdykoliv změnit nebo zrušit proces capacity4gas. Společnost 

NET4GAS bude informovat účastníky o změně nebo zrušení procesu capacity4gas. 

V případě, že účastník poruší Podmínky účasti, vyhrazuje si společnost NET4GAS právo vyloučit takového 

účastníka z další účasti v průzkumu trhu a nová kapacita, kterou požadoval, nebude během následné 

procedury brána v úvahu. 

Společnost NET4GAS, s.r.o., si vyhrazuje právo změnit Podmínky účasti. V případě takovéto změny bude 

každý účastník informován nediskriminujícím způsobem. 

Společnost NET4GAS nepřebírá žádnou odpovědnost vůči žádnému z účastníků za důsledky plynoucí 

z takové změny. Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo vyžádat si od kteréhokoli účastníka doplňující 

podklady. 

Povinnost náhrady újmy ze strany společnosti NET4GAS je v průběhu trvání procesu capacity4gas a všech 

souvisejících činností omezena na újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
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NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8  Tel.: +420 220 225 053   ID No.: 27260364  
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DOTAZNÍK

TÍMTO VYJADŘUJETE NEZÁVAZNĚ VÁŠ ZÁJEM O PŘEPRAVNÍ KAPACITU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SOUSEDNÍMI TRŽNÍMI OBLASTMI. 
DOTAZNÍK PO VYPLNĚNÍ ODEŠLETE EMAILEM POMOCÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO TLAČÍTKA. PO JEHO ODESLÁNÍ DOTAZNÍK VYTISKNĚTE, 
PODEPIŠTE VAŠIM OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM A ZAŠLETE NA ADRESU NET4GAS, S.R.O., UVEDENOU NÍŽE.  
VŠECHNY INFORMACE O PROCESU CAPACITY4GAS JSOU K DISPOZICI NA WWW.NET4GAS.CZ

Firma

Město

PSČ

Adresa

Země

Kontaktní osoba

Pozice kontaktní osoby

Telefonní číslo

Email

DIČ

Energy Identification Code (EIC)

Kontaktní informace
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Požadovaná přepravní kapacita 
Uveďte níže váš požadavek na přepravní kapacitu na stávajících propojeních v následujících letech. Prosím, nezahrnujte přepravní 
kapacity, které již máte zasmluvněné s NET4GAS.

# Z tržní oblasti Do tržní oblasti
Kapacita 
(MWh/d) Od Do

Typ 
kapacity

Účastnický 
poplatek (CZK)

1 / / 0

+ -

Na základě výše uvedených 1 požadavků můžete být vyzváni k zaplacení účastnického poplatku do výše 0 Kč v souladu
s Podmínkami účasti.

Uveďte, prosím, zda výše uvedené požadavky jsou něčím podmíněny nebo mají nějakou specifickou vlastnost, kterou by NET4GAS měl 
zohlednit v rámci procesu capacity4gas (např. Podmíněné rezervace přes více propojovacích bodů v rámci jednoho kroku, délka trvání 
kapacitních produktů, potřeba svázat více standardních ročních produktů, vhodnost algoritmu anglické aukce pro přidělování kapacit, 
apod.) a zejména vzhledem k Síťovému kodexu CAM (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/201). Dále, prosím, uveďte, zdali jsou některé 
požadavky vzájemně podmíněné či zaměnitelné.

  
Související požadavky 
  Pokud jste podali obdobné související požadavky některému sousednímu provozovateli přepravní soustavy (PPS), budeme rádi, pokud 
nám detaily těchto požadavků níže sdělíte. Tato informace nám umožní lépe koordinovat nabídku nových kapacit s okolními 
provozovateli.  
 

PPS, kterému byl požadavek 
doručen

Odpovídající výše 
uvedený požadavek

Kapacita 
(MWh/d) Od Do Typ kapacity

/ /

+ -
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Podepsáním a doručením tohoto dotazníku společnosti NET4GAS účastník souhlasí s níže uvedenými Podmínkami účasti a bere na 
vědomí popis procesu capacity4gas, který je uveden na www.net4gas.cz.

V , dne 10.4.2017

Podpis oprávněného zástupce účastníka

___________________________________

Jméno:

Funkce:

Odeslat dotazník emailem Tisk

Originální podepsaný výtisk dotazníku je nutné doručit poštou na adresu: 
NET4GAS, s.r.o., capacity4gas, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, Czech Republic. 
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Podmínky účasti
Provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, s.r.o., („společnost NET4GAS“), zahajuje průzkum trhu s cílem zjistit potřebu nové přepravní kapacity na 

hranicích České republiky. Průzkum trhu je navržen tak, aby podpořil rozvoj příslušné plynárenské přepravní infrastruktury. Účast v průzkumu trhu je možná za 

podmínek stanovených v podmínkách účasti v průzkumu trhu uvedených níže („Podmínky účasti“) a po doručení dotazníku. Vyplněním, podepsáním a doručením 

dotazníku účastníci vyjadřují souhlas s Podmínkami účasti.  

Účastníci poskytnou nezávazné informace ohledně svých požadavků na budoucí přepravní kapacity na hranicích České republiky (dále jen "požadovaná kapacita“). 

Všechny informace o procesu capacity4gas jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti NET4GAS.  

Tento průzkum trhu je nezávazný a není nijak spojen s žádným ujednáním či dohodou ani povinností ohledně následného rozvoje soustavy, přidělováním nebo 

rezervací stávající nebo nové přepravní kapacity. Tento průzkum trhu není žádostí o připojení k přepravní soustavě. Není nutné se účastnit tohoto průzkumu trhu 

proto, aby bylo možné se později účastnit přidělování stávající nebo nové přepravní kapacity. 
  
Procedura umožňující účast 
Za účelem účasti v průzkumu trhu zájemci musí vyplnit a doručit dotazník. Dotazník musí být doručen prostřednictvím e-mailu a originální podepsaný výtisk 
dotazníku je nutné doručit poštou na adresu:   

NET4GAS, s.r.o. 

capacity4gas 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4  - Nusle 

E-mail: capacity4gas@net4gas.cz 

Pouze podepsané originály dotazníků budou dále brány v úvahu při hodnocení poptávky po nové přepravní kapacitě. 

Termín pro doručení dotazníků je stanoven na 28. února 2016. Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo na změnu termínu pro doručení dotazníků v případě výskytu 

události v průběhu provádění procesu capacity4gas, která způsobí nutnost změnit termín pro doručení dotazníků. Dotazníky (vytištěné), které budou doručené po 

tomto datu, nebudou v rámci následného hodnocení poptávky brány v úvahu. 

Zasláním dotazníku účastník vyjadřuje souhlas s úhradou účastnického poplatku. 

Jestliže účastníci zašlou více dotazníků, bude brán v úvahu pouze dotazník, který bude doručen jako poslední před termínem doručení. Neúplně vyplněné dotazníky 

nebudou v rámci následného procesu brány v úvahu. 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat, aby internetové stránky společnosti NET4GAS byly nepřetržitě k dispozici nebo aby byly splněny další technické požadavky, 

které jsou pro rychlou a nerušenou účast na průzkumu trhu nezbytné.  
  
Účastnický poplatek 

Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo požadovat, aby účastníci uhradili účastnický poplatek v souladu s níže uvedenými ustanoveními.  

Účastnický poplatek bude vypočten na základě množství kapacity, kterou účastník požaduje. Účastnický poplatek může být vyžadován, jestliže v analýze poptávky 

zpracované na základě všech obdržených dotazníků bude rozhodnuto o zpracování technických studií s tím, že nová kapacita bude nabídnuta trhu v rámci 

transparentního a nediskriminačního přidělovacího procesu. Účastnický poplatek bude činit 10,- Kč (bez DPH) každou MWh/den požadované přepravní kapacity, pro 

niž bude zpracována technická studie.  

Společnost NET4GAS bude účastníky o této skutečnosti písemně informovat, jakmile bude dokončena analýza poptávky. Zároveň budou účastníci požádáni o platbu 

účastnického poplatku k určenému termínu. Požadavky od účastníků, kteří nezaplatí účastnický poplatek po vypršení dané lhůty, nebudou v technických studiích 

brány v úvahu.  
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Veškeré účastnické poplatky, které účastník zaplatí, budou společností NET4GAS plně refundovány, jestliže bude účastníkem nebo třetími osobami závazně 

rezervována kapacita ve množství požadované budoucí přepravní kapacity nebo ve množství kapacity, které překročí požadované množství v souvislosti s tímto 

průzkumem trhu, nebo následně proces  capacity4gas nepovede k prodeji nových přepravních kapacit. 

Uhrazený účastnický poplatek bude účastníkovi proporcionálně refundován, jestliže množství závazných rezervací požadované nové kapacity bude nižší než 

účastníkem nebo třetími osobami původně požadované budoucí množství. V tomto případě bude výše refundovaného poplatku určena následovně: 

(množství závazně rezervované přepravní kapacity / množství požadované budoucí přepravní kapacity) × zaplacený účastnický poplatek 

V každém případě platí, že účastnický poplatek zaplacený účastníkem představuje maximální sumu, která může být refundována.  
  
Využívání informací, zachování mlčenlivosti 

Veškeré informace získané společností NET4GAS v průběhu procesu capacity4gas  budou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám. Nicméně, 

společnost NET4GAS si vyhrazuje právo dát k dispozici důvěrné informace získané v průběhu procesu capacity4gas: 

a) orgánům společnosti NET4GAS a jejím společníkům; 

b) Energetickému regulačnímu úřadu, Evropské komisi a všem jejím výkonným orgánům; 

c) ostatním subjektům, které mají nárok na získání informací na základě platných právních předpisů, 

d) jiným osobám, které samy o sobě jsou povinni zachovávat mlčenlivost, například účetním, daňovým poradcům nebo advokátům v souladu s podmínkami jejich 

mandátu. 
  
Různé 
Tento průzkum trhu se řídí výlučně právem České republiky. 
Podmínky účasti jsou zpracovány jak v české, tak v anglické verzi. V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí má přednost česká verze. 

Všechny výdaje vynaložené účastníkem v souvislosti s účastí v procesu vztahujícím se k procesu capacity4gas hradí účastník a není oprávněn je uplatňovat vůči 

společnosti NET4GAS. 

Jediným účelem tohoto průzkumu trhu je získat nezávazné informace jako součást procesu přidělování nových přepravních kapacit  na hranicích České republiky. 

Společnost NET4GAS nemá žádnou povinnost skutečně použít, vyhodnotit nebo vrátit informace získané od účastníků trhu. 

Účast v tomto průzkumu trhu neopravňuje účastníky žádat, aby společnost NET4GAS provedla nebo pokračovala s procesními kroky uvedenými v popisu procesu 

capacity4gas. 

Společnost NET4GAS může z jakýchkoli důvodů kdykoliv změnit nebo zrušit proces capacity4gas. Společnost NET4GAS bude informovat účastníky o změně nebo 

zrušení procesu capacity4gas. 

V případě, že účastník poruší Podmínky účasti, vyhrazuje si společnost NET4GAS právo vyloučit takového účastníka z další účasti v průzkumu trhu a nová kapacita, 

kterou požadoval, nebude během následné procedury brána v úvahu. 

Společnost NET4GAS, s.r.o., si vyhrazuje právo změnit Podmínky účasti. V případě takovéto změny bude každý účastník informován nediskriminujícím způsobem. 
Společnost NET4GAS nepřebírá žádnou odpovědnost vůči žádnému z účastníků za důsledky plynoucí z takové změny. Společnost NET4GAS si vyhrazuje právo 
vyžádat si od kteréhokoli účastníka doplňující podklady.  
Povinnost náhrady újmy ze strany společnosti NET4GAS je v průběhu trvání procesu capacisty4gas a všech souvisejících činností omezena na újmy způsobené 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.


