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Tato zpráva je společným posouzením potenciálu pro projekty pro zajištění přírůstkové kapacity 

zpracovaným následujícími společnostmi  

NET4GAS, s.r.o. FLUXYS Deutschland GmbH GASCADE Gastransport 

GmbH 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4 – Nusle 

Česká republika 

Elisabethstraße 11 

40217 Düsseldorf 

Německo  

Kölnische Str. 108 – 112 

34119 Kassel 

Německo 

 info.fluxysnel@fluxys.com kontakt@gascade.de 

 

 

 

   

Gasunie Deutschland 

Transport Services GmbH 

GRTgaz Deutschland GmbH  

Pasteurallee 1 

30655 Hannover  

Německo  

Zimmerstraße 56 

10117 Berlín 

Německo 

 

webinfo@gasunie.de new-capacity@grtgaz-

deutschland.de 
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ONTRAS Gastransport GmbH Open Grid Europe GmbH 
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Německo 

 

capacity@ontras.com gastransport@open-grid-

europe.com 
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A. Nezávazné indikativní poptávky 

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

zprávu o posouzení tržní poptávky vytvořili, uživatelům sítě příležitost předložit nezávazné 

indikativní poptávky s cílem kvantifikovat potenciální poptávku po přírůstkové kapacitě. Období 

pro podání na obou stranách hranice mezi tržní oblastí České republiky a tržní oblastí Německa bylo 

od 1. července do 26. srpna 2019 (COB). 

V rámci tohoto období neobdrželi provozovatelé přepravních soustav žádné nezávazné indikativní 

poptávky týkající se příslušné hranice. Žádné nezávazné indikativní poptávky nebyly obdrženy po 

termínu zmiňovaném v čl. 26 odstavec 6 Nařízení (EU) 2017/459 po procesu zajišťování přírůstkové 

kapacity v roce 2017. Nezávazné indikativní poptávky obdržené po termínu budou zohledněny 

v příští zprávě o posouzení tržní poptávky. 

B. Posouzení poptávky 

Budoucí fúze německých vstupně-výstupních systémů 

Dne 7. července 2017 schválila německá Spolková rada (Bundesrat) úpravu německé Vyhlášky o 

přístupu k sítím (Gasnetzzugangsverordnung, dále také GasNZV), jež v § 21 odst.1 ukládá 

provozovatelům přepravních soustav (dále také TSOs) sloučit aktuálně existující dva vstupně-

výstupní systémy v Německu do 1. dubna 2022. Jelikož taková fúze znamená, že propojovací body 

mezi vstupně-výstupními systémy budou transformovány na předávací body mezi provozovateli 

přepravních soustav, a kvůli skutečnosti, že kapacity nebude časem možné pro přepravu 

rezervovat, ukončí provozovatelé přepravních soustav prodej příslušných kapacit k datu nabytí 

účinnosti revidované vyhlášky o přístupu k sítím (GasNZV) a to pro přepravy, které se uskuteční po 

datu fúze. 

Během projektu fúzování dvou německých tržních oblastí („marco”) oznámili němečtí 

provozovatelé přepravních sítí, že plánují sloučit dvě německé tržní oblasti k 1. říjnu 2021. Název 

společné německé tržní oblasti bude Trading Hub Europe (THE). Jelikož probíhající proces 

zajišťování přírůstkové kapacity skončí aukcí ročních kapacitních produktů pro kapacity od 1. října 

2021 v červenci 2021, neexistuje žádná možnost, jak zohlednit jakékoli žádosti/požadavky týkající 

se hranic tržních oblastí NetConnect Germany (NCG) nebo GASPOOL. 

Proto v přírůstkovém cyklu 2019–2021 (a následujících) mohou být uváděny pouze indikativní 

poptávky pro hranice Trading Hub Europe a pouze tyto budou vyhodnocovány.  
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Kvůli komplexnosti vývoje společného kapacitního modelu, bude hodnocení požadované kapacity 

založeno na poslední právně závazné verzi německého Plánu rozvoje Plyn (dále také NEP) 2018–

2028. V dalším procesu zajišťování přírůstkové kapacity se může tato základna změnit a nové 

posouzení již učiněných závěrů by mohlo být nezbytné. Veškerá známá fakta budou zahrnuta do 

procesu podle nejlepšího vědomí a svědomí, i tak si TSOs vyhrazují právo doplnit vstupní hodnoty 

pro modelování kapacity. 

i. Historický vzorec využití  

Jak bylo uvedeno výše, nebyly pro cyklus zajištění přírůstkové kapacity, který je předmětem 

této zprávy, obdrženy žádné nezávazné indikativní tržní poptávky. Analýza využívání 

kapacity v minulosti mezi příslušnými vstupně-výstupními systémy na podporu posouzení 

potřeby přírůstkové kapacity není proto nutná. 

ii. Vztahy ke GRIPs, TYNDP, NDPs 

Žádný z relevantních GRIPů, Desetiletých národních plánů (TYNDP) nebo Národních 

rozvojových plánů (NDPs) neidentifikuje potřebu přírůstkové kapacity. Tento závěr byl dále 

potvrzen trhem, který nepředložil žádné nezávazné tržní indikativní poptávky. 

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

S ohledem na výše uvedené nebyla identifikována žádná poptávka po přírůstkové kapacitě, 

pocházející buď z indikací trhu nebo mající původ v jiných zdrojích.  

 

C. Závěr ohledně zahájení/nezahájení projektu/procesu k zajištění přírůstkové 
kapacity  

Vezmeme-li v úvahu elementy zmíněné v části A a B této zprávy, není v tomto stádiu identifikován 

žádný důvod, proč uvažovat o zahájení projektu k zajištění přírůstkové kapacity. To nevylučuje, že 

by se nemohlo uskutečnit nějaké následné posouzení poptávky.  Pro vstupně-výstupní systémy, 

kterými se tato zpráva zabývá, nebude proto iniciován žádný projekt/proces k zajištění přírůstkové 

kapacity, ani nebudou iniciovány žádné technické studie založené na této zprávě o posouzení 

poptávky na trhu. 

D. Provizorní harmonogram 

V dané době nebude iniciován žádný projekt k zajištění přírůstkové kapacity. Příští proces k zajištění 

přírůstkové kapacity bude zahájen po roční aukci kapacity v roce 2021. 
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E. Prozatímní úpravy pro aukce stávající kapacity v dotčeném propojovacím 
bodě/dotčených propojovacích bodech (IP(s)) 

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě tohoto posouzení poptávky na trhu nebude iniciován žádný 

projekt k zajištění přírůstkové kapacity, nejsou v současné době vyžadovány žádné přechodné 

úpravy.  

F. Poplatky 

Žádný z dotčených provozovatelů přepravních sítí nezavedl pro cyklus zajištění přírůstkové 

kapacity, který je předmětem této zprávy, poplatek za posouzení a zpracování nezávazných 

indikativních poptávek. 
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G. Kontaktní informace 

NET4GAS, s.r.o. FLUXYS Deutschland GmbH GASCADE Gastransport 

GmbH 

David Urban 

Commercial Management 

Alessandro Brunoni Michael Walkus  

 

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4 – Nusle 

Česká republika 

Elisabethstraße 11 

40217 Düsseldorf 

Německo 

Kölnische Str. 108–112 

34119 Kassel 

Německo 

Telefon: 

+420 220 224 584 

Fax: 

+420 220 225 498 

Telefon: 

+ 49 211 42 09 09 - 22 

Fax: 

+ 49 211 42 09 09 - 11 

Telefon: 

+49 561 934 - 29 68 

Fax: 

+49 561 934 - 23 43 

david.urban@net4gas.cz  alessandro.brunoni@fluxys.com incremental@gascade.de  

   

   

Gasunie Deutschland 

Transport Services GmbH 

GRTgaz Deutschland GmbH  

Kerstin Kiene Susan Valtin  

Pasteurallee 1 

30655 Hannover  

Německo 

Zimmerstraße 56 

10117 Berlín 

Německo 

 

Telefon: 

+49 511 64 06 07-20 76 

Fax: 

+49 511 64 06 07-10 01 

Telefon: 

+49 30 72 61 90 49 - 23 

Fax: 

+49 30 72 61 90 49 - 99 

 

kerstin.kiene@gasunie.de new-capacity@grtgaz-

deutschland.de 
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ONTRAS Gastransport GmbH Open Grid Europe GmbH  

René Döring/Uwe Thiveßen 

Capacity management 

Hotline Transport Customers  

Maximilianallee 4 

04129 Lipsko 

Německo 

Kallenbergstraße 5  

45141 Essen 

Německo 

 

Telefon: 

+49 341 27 111 -27 71 / 21 63 

Fax: 

+49 341 27 111 -28 70 

Telefon: 

+49 201 36 42-12 222 

Fax: 

+49 201 36 42-8-12 222 

 

rene.doering@ontras.com 

uwe.thivessen@ontras.com 

 

gastransport@open-grid-

europe.com 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


