
Kandidátské projekty společného zájmu 
(Kandidátské PCI) 
 

 V roce 2013 vstoupilo v platnost nové nařízení (EU) č. 347/2013. Toto nařízení zavedlo postup výběru 

projektů společného zájmu (PCI), který je založen na práci regionálních skupin složených ze zástupců 

členských států, energetických regulačních orgánů, Evropské komise, provozovatelů přepravních  

a přenosových soustav, vlastníků projektů, zástupců ACER, ENTSOG a ENTSO-E. Konečné 

rozhodnutí o unijním seznamu projektů společného zájmu bude přijato Evropskou komisí. Unijní 

seznam je pravidelně aktualizován každé dva roky. 

 
V říjnu 2014 Evropská komise zahájila proces aktualizace prvního unijního seznamu PCI, který byl 

publikován v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1391/2013 ze dne 14. října 2013. 

Druhý unijní seznam PCI se očekává v říjnu 2015. NET4GAS předložila do druhého výběru PCI 
tyto projekty: 

 

 

Propojení Polsko – Česká republika (CZ) 
 (ENTSOGkód: TRA-N-136) 
 

Projekt bude součástí české a polské přepravní soustavy a zvýší přeshraniční kapacitu mezi těmito 

dvěma zeměmi vytvořením velkého dopravního koridoru, který umožní flexibilní obousměrnou 

přepravu plynu ve střední Evropě, ve směru sever-jih. Rozvoj propojení mezi Polskem a Českou 

republikou přispěje k posílení efektivního fungování přepravních soustav, k účinnější výměně plynu 

mezi trhy, zvýší bezpečnost dodávek nejen v Polsku a České republice, ale také v celém regionu 

střední a východní Evropy a to tím, že umožní propojení evropského trhu s plynem a světového trhu 

s LNG prostřednictvím terminálu ve městě Świnoujście. Navíc se také zvýší konkurence v regionu.  

V České republice se projekt skládá z následujících dílčích projektů: 1) Propoj Polsko – Česká 

republika (STORK II) a 2) Plynovod Tvrdonice-Libhošť (včetně modernizace CS Břeclav). Druhý dílčí 

projekt představuje rozvoj přepravní soustavy v České republice, který je nutný k zajištění plné 

funkčnosti polsko-českého propojení. Tento projekt bude realizován pomocí jednoho plynovodu 

společně s vnitrostátním projektem Moravia. Tento přístup představuje možnost nižších realizačních 

nákladů v porovnání s vybudováním dvou samostatných projektů. Podíl mezinárodního  

a vnitrostátního projektu je stanoven na základě rozhodnutí vnitrostátních regulačních orgánů  

v souladu s žádostí o investici podanou v 10/2013. 

 

 

 



 

Obousměrné propojení mezi Rakouskem – Českou 
republikou (BACI) 
 (ENTSOG kód: TRA-N-133) 

 

Projekt BACI bude novou infrastrukturou, která přímo spojí rakouský a český trh. Bude napojen  

na stávající českou přepravní soustavu via KS Břeclav (NET4GAS, s.r.o.) a rakouskou přepravní 

soustavu via Baumgarten (GAS Connect Austria GmbH). Projekt BACI umožní poprvé přepravu mezi 

těmito dvěma členskými státy EU. To umožní lepší integraci trhu a také zabezpečení dodávek plynu 

pro přilehlé země jako je Maďarsko, Polsko, Německo, Itálie, Francie, Slovinsko, Chorvatsko  

a Slovensko v důsledku vytvoření dalších přepravních příležitostí. Projekt BACI zvýší i celkovou 

flexibilitu české, rakouské a také polské přepravní sítě pomocí diverzifikace zásobovacích cest  

a připojením zásobníků v České republice a Rakousku. 

 

 

Připojení k Oberkappelu 
 (ENTSOG kód: TRA-N-135) 
 
Projekt si klade za cíl propojit stávající přepravní soustavy České republiky (Jihočeský kraj)  

a Rakouska (region Horní Rakousy). Realizací tohoto projektu se připojí jižní větev české přepravní 

soustavy v blízkosti města Záboří s plynovodem Penta-West a s plynovodem West Austria (WAG)  

v blízkosti propojovacího bodu Oberkappel. Projekt posílí diverzifikaci zásobovacích cest zemního 

plynu v regionu dalším obousměrným severojižním koridorem táhnoucím se od Německa až do Itálie. 

Navíc, zvýší bezpečnost dodávek a integraci trhů tím, že zvýší míru propojení stávajících přepravních 

sítí (CZ, AT a DE) a připojí velké zásobníky plynu v Rakousku a Německu k české přepravní síti. 
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