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Dodatečné informace týkající se aukce kapacity stanovené na 6. března 2017
V souvislosti s pravidelnou roční aukcí, jež proběhne 6. března 2017 prostřednictvím platformy PRISMA,
považuje společnost NET4GAS, s.r.o. (dále jen „N4G“) jakožto provozovatel české přepravní soustavy
za vhodné učinit následující sdělení, a to zejména vůči zákazníkům, kteří mají zájem se uvedené aukce
účastnit.
N4G uskutečnil v roce 2016 průzkum trhu s cílem ověřit poptávku po dlouhodobé přepravní kapacitě, jež by
byla nabídnuta v březnové aukci („capacity4gas“). Výsledek tohoto průzkumu potvrdil, že tato poptávka je
značná. Tento výsledek je rovněž v souladu s existujícími plány provozovatelů přepravních soustav
předcházejících soustavě N4G, jejichž předmětem je rozvoj významné nové infrastruktury za účelem
navýšení přepravní kapacity v nadcházejících letech (viz např. sdělení a dokumenty několika německých
provozovatelů přepravních soustav na webové stránce www.more-capacity.eu). Na tomto základě hodlá
N4G za splnění určitých podmínek v březnové aukci kromě existujících přepravních kapacit nabídnout
i přepravní kapacity nové. Pokud výsledek aukce výše uvedenou poptávku po dlouhodobé kapacitě potvrdí,
N4G přikročí k realizaci projektu nové přepravní infrastruktury nezbytné pro její uspokojení.
V listopadu 2016 vydal Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí pro rok 2017, které stanoví
mj. příslušné tarify pro tranzitní přepravu plynu.
N4G následně zahájil soudní řízení s cílem dosáhnout revize nových tarifů a procesu, který vedl k jejich
stanovení, nezávislým soudem.
Cenové rozhodnutí k roku 2017, jež je předmětem uvedených řízení, stanoví pouze ceny pro kalendářní rok
2017. Nestanoví fixní tarif pro dlouhodobé kapacity, ani nedefinuje nový vstupní bod na německo-české
hranici, který bude pro tento projekt nezbytný.
N4G v mezidobí uveřejnil návrh smlouvy, na jejímž základě by případné dlouhodobé kapacity byly
v březnové aukci nabízeny, a zahájil veřejný konzultační proces k tomuto návrhu. Mezi připomínkami, jež
N4G obdržel od společností, které potenciálně mají zájem o nové kapacity, bylo rovněž vyjádření obavy
ohledně dopadu probíhajících řízení ve věci cenového rozhodnutí pro rok 2017 na proces týkající se nových
kapacit, zejména na právní jistotu smluv, jež by se jich týkaly, a jež by byly uzavřeny v rámci březnové
aukce.
N4G jakožto zodpovědný provozovatel přepravní soustavy, si je vědom významu projektu „capacity4gas“
pro účastníky trhu a pro Českou republiku a je připraven postupovat tak, aby podpořil existenci spolehlivého
základu pro projekt. Pokud bude výsledek březnové aukce ekonomicky odůvodňovat příslušné investice
do nové infrastruktury, je N4G připraven odstranit jakékoliv pochybnosti co do právní jistoty a ukončit
probíhající řízení ve vztahu k cenovému rozhodnutí pro rok 2017, a to bezprostředně po březnové aukci.
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