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Zpráva o posouzení poptávky po přírůstkové kapacitě

A. Nezávazné indikativní poptávky
Jako základ pro toto posouzení poptávky byly použity následující agregované nezávazné indikativní poptávky, které obdržela společnost Gas Connect Austria (GCA) na pevnou kapacitu:
Z

Do

[název vstupněvýstupního systému]

[název vstupněvýstupního systému]

„VÝSTUPNÍ KAPACITA”

„VSTUPNÍ KAPACITA“

Česká republika
Rakousko

Rakousko
Česká republika

Plynárenský
rok

Množství
[(kWh/h) /r]

[rrrr/rr]

n/a
n/a

Požadavek je předložen dalším PPS

200,00 kWh/h
200,00 kWh/h

Období, ve kterém
byla indikativní poptávka obdržena*

[ano, PPS] nebo [ne]
(podrobné informace budou poskytnuty níže)

[uveďte prosím období podle čísel 1) –
3)]

ne
ne

2)
2)

Dodatečné informace
(např. typ kapacity, v případě, že
jde o jinou než koordinovanou pevnou volně alokovatelnou kapacitu)

* Pro indikaci data obdržení indikativní poptávky je třeba použít následujících standardizovaných období:
1) Později než osm týdnů po každoroční aukci roční kapacity v předcházejícím cyklu přírůstkové kapacity, která nebyla vzata do
úvahy předtím;
2) Během osmi týdnů po této každoroční aukci roční kapacity (0–8 týdnů po roční aukci v daném roce);
3) Později než osm týdnů po této každoroční aukci roční kapacity, ale která bude vzata do úvahy v tomto cyklu přírůstkové kapacity
(9 – 16 týdnů po roční aukci v daném roce).
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B. Posouzení poptávky

i. Výsledky aktuální roční aukce
Přímá infrastruktura propojující tyto dvě tržní oblasti České republiky a Rakouska neexistuje. Přírůstkové kapacity nebyly ještě nabízeny.

ii. Vztahy k Plánům rozvoje plynárenských sítí (GRIPs), k Desetiletému plánu rozvoje sítě
(TYNDP), a Plánům rozvoje sítí (NDPs)
Prioritní PCI Gas Corridor North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern
Europe / Plynárenský severojižní koridor ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě („NSI East
Gas“) obsahuje projekt PCI přímo propojující Českou republiku a Rakousko: Obousměrný rakousko-český propojovací plynovod (Bidirectional Austrian - Czech Interconnection neboli BACI)
mezi Baumgartenem (AT) - Reintalem (CZ/ AT) - Břeclaví (CZ) (PCI 6.4). Plynovod bude součástí
české i rakouské přepravní soustavy a vytvoří první přímou přeshraniční kapacitu mezi těmito
dvěma zeměmi.
Projekt BACI je společně rozvíjen dvěma provozovateli přepravních soustav – společnostmi GAS
CONNECT AUSTRIA a NET4GAS. Projekt vytvoří přímý přepravní koridor, který umožní flexibilní
přepravu plynu ve střední Evropě a podpoří integraci trhů mezi dvěma členskými státy (EU). Oba
nositelé projektu, NET4GAS a GAS CONNECT AUSTRIA, vyjádřili svůj záměr pokračovat v přípravě
projektu a integrovat tento projekt co nejflexibilnějším způsobem do již etablovaných vstupněvýstupních systémů obou zemí. Realizace projektu by usnadnila přístup k virtuálním obchodním
bodům v Rakousku a v České republice. Plánovaná nová přeshraniční kapacita vytváří dodatečné
možnosti pro přepravu mezi rakouskou tržní oblastí a tržní oblastí České republiky stejně tak jako
možnosti přepravy zemního plynu ze sousedních a do sousedních zemí a usnadňuje přístup k novým i stávajícím obchodním uzlům. Projekt BACl rovněž přispívá k diverzifikaci cest pro dodávky
plynu (např. tím, že propojuje Českou republiku přímo s projektem BRUA a přispívá k realizaci
severojižního koridoru).
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Práce na projektu byly zahájeny v roce 2014, na rakouské i české straně byly pro projekt BACI
zpracovány studie proveditelnosti. Projekt BACI byl v souladu s Nařízením (EU) č. 347/2013 zahrnut jako projekt PCI dvakrát do seznamu projektů PCI, v letech 2013 a 2015. V květnu 2016 předložila společnost GCA úspěšně žádost a zahrnutí projektu do Desetiletého plánu rozvoje evropské
sítě (TYNDP) v rámci fáze sběru projektových dat a splnila první podmínku pro začlenění projektu
do příštího unijního seznamu projektů PCI. Od roku 2013 je projekt integrální součástí TYNDP a
od roku 2012 součástí národního Desetiletého plánu rozvoje sítě České republiky. Ve stávajícím
TYNPD lze projekt najít pod projektovým identifikačním číslem TRA-N-021 a TRA-N-133.
Na rakouské straně je odpovídající projekt zahrnut do schváleného národního plánu rozvoje sítě
na léta 2017-2026 (GCA 2015/01a). V tomto projektu jsou specifikovány nové obousměrné kapacity ve výši 8,393 MWh/h nebo 750,000 Nm³/h (0 °C). Na české straně je odpovídající projekt
zahrnut do schváleného národního plánu rozvoje sítě na léta 2016-2025 (#TRA-N-133). Následný
národní plán rozvoje 2017-2026, do kterého je projekt rovněž zahrnut, byl vzat na vědomí Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, avšak čeká ještě na schválení Energetického regulačního úřadu České republiky.

C. Závěr pro zahájení/nezahájení procesu stanovení přírůstkové kapacity/projektu k zajištění přírůstkové kapacity
Byla indikována poptávka a tato poptávka bude následně reflektována v rakouském národním
plánu rozvoje sítě potažmo v českém národním plánu rozvoje sítě.
Aktuálně probíhající projekt BACI pokryje poptávku indikovanou účastníkem trhu v tomto přírůstkovém procesu (Incremental Procedure). Vzhledem k pokračujícímu investičnímu procesu bude
poptávka po přírůstkové kapacitě předložená společnosti GAS CONNECT AUSTRIA během fáze
předkládání indikativních poptávek v rámci přírůstkového procesu pokryta poté, co bude projekt
BACI plně implementován.
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D. Poplatky
Pro cyklus přírůstkové kapacity, jímž se zabývá tato zpráva, provozovatelé přepravních soustav
nezavedli poplatek za posouzení a zpracování nezávazných indikativních poptávek.
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