PŘEPRAVA PLYNU VE ZKRATCE

Základní informace:
Smluvní vztah s NET4GAS je třeba navázat v případě:
▪

Přepravy plynu z a/nebo do České republiky přes hraniční body

▪

Využívání zásobníků plynu v České republice

Proces uzavření smlouvy:
▪

Zaslání vyplněné Žádosti o uzavření rámcové smlouvy o přepravě plynu

▪

Uzavření Rámcové smlouvy o přepravě plynu a Smlouvy o poskytnutí bezpečnostního certifikátu

▪

Všeobecné obchodní podmínky NET4GAS jsou dané Řádem provozovatele přepravní soustavy.

Rezervace přepravní kapacity:
▪

Obecné podmínky a pravidla pro rezervaci přepravních kapacit stanovuje Vyhláška o Pravidlech trhu
s plynem (§9 - §19) a Nařízení Evropské komise (EU) 2017/459 (NC CAM).

▪

Rezervace přepravní kapacity na hraničních bodech:

▪

▪

Přepravní kapacita pro všechny hraniční body s výjimkou česko-polského je prodávána
prostřednictvím platformy PRISMA. Přepravní kapacita pro česko-polský hraniční bod se
prodává prostřednictvím platformy GSA.

▪

Pro rezervaci kapacity je nutné se na příslušné platformě zaregistrovat. Registrace podléhá
schválení ze strany NET4GAS, je třeba mít bezpečnostní certifikát pro přístup do systému
tryGAS.

Rezervace kapacit pro zásobníky plynu:
▪

Rezervace kapacit probíhá na základě smlouvy s NET4GAS a na základě smlouvy
s příslušným Provozovatelem zásobníku plynu.

▪

Přepravní kapacita z / do zásobníku plynu je prodávána prostřednictvím systému tryGAS.

▪

Skladovací kapacita je prodávána v aukcích organizovaných daným Provozovatelem
zásobníku plynu.

Ceny za přepravní kapacitu v České republice:
▪

Regulované ceny stanovené Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu

▪

Simulaci nákladů na přepravu plynu pro jednotlivé vstupní a výstupní body české přepravní soustavy
lze provést v našem cenovém kalkulátoru.

Nominace přepravy:
▪

Nominace jsou zasílány pod příslušným shipper párem.

▪

Shipper pár tvoří dva shipper kódy přidělované na vyžádání společností NET4GAS a sousedním
provozovatelem přepravní soustavy na daném hraničním bodě.

Další informace:
Podmínky obchodování na českém Virtuálním obchodním bodě:
▪

Licence na obchod s plynem
▪

Vydává ERÚ – podrobné informace naleznete zde.

▪

Přidělovány v souladu s Energetickým zákonem (§4 - §11)

▪

Splnění všech zákonných povinností daných příslušnou legislativou, především Energetickým
zákonem (§61)

▪

Registrace u českého Operátora trhu (OTE) – podrobné informace naleznete zde. Operátor trhu je
zodpovědný za vyrovnávání trhu s plynem a je třeba s ním uzavřít Smlouvu o zúčtování odchylek.

▪

Pravidla pro obchodování včetně pravidel pro vyrovnávání odchylek, tolerancí atd. jsou předmětem
Vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem.

Kontakty:
Kontaktujte nás na capacitybooking@net4gas.cz

Tomáš Vyležík
T: +420 220 225 329
tomas.vylezik@net4gas.cz

Michal Mareš
T: +420 220 225 370
michal.mares@net4gas.cz

David Urban
T: +420 220 224 584
david.urban@net4gas.cz

Drahomíra Glacová
T: +420 220 225 350
drahomira.glacova@net4gas.cz

Společnost NET4GAS, s.r.o., je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu (TSO) v České republice. Poskytuje
dostatečné kapacity pro domácí a zahraniční poptávku a garantuje bezpečnost a spolehlivost přepravních služeb. Ročně
přepravuje okolo 45 miliard m3 zemního plynu (z toho cca 8 mld. m3 pro domácí spotřebu). Provozuje více než 3800 km
plynovodů, tři hraniční předávací stanice, čtyři kompresní stanice a téměř stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní
distribucí plynu. Je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních
skupin IGU a Marcogaz. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. | www.net4gas.cz

