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1 Shrnutí

P edkládaný Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy v eské republice (dále také jen „Plán“) analyzuje
vývoj spot eby a p im enosti vstupní a výstupní p epravní kapacity do domácí zóny v eské republice
v letech 2017 až 2026.

V Plánu je uveden popis p epravní plynárenské soustavy a charakteristika stávajícího investi ního
plánování. Ve shod s platnou legislativou jsou zde uvedeny i informace o soustav , p ístupu do ní
a kapacitách, které je možné najít na internetových stránkách provozovatele p epravní soustavy.
Publikovány jsou dále realizované a p ipravované investi ní projekty navyšující stávající p epravní kapacitu
soustavy, kterou vlastní provozovatel p epravní soustavy, spole nost NET4GAS, s.r.o. Pozornost je dále
v nována rozvoji t žby a uskladn ní plynu v eské republice a vývoji ro ní a maximální denní spot eby.
V záv ru je pak provedena analýza p im enosti soustavy a bezpe nosti dodávek (N-1). Ob tyto analýzy
ukazují, zda je zajišt na dostate ná kapacita p epravní soustavy pro vývoj spot eby v p íštích deseti letech
a zárove zda jsou spln ny požadavky na bezpe nostní infrastrukturní standard.

Tento Plán byl provozovatelem p epravní soustavy konzultován se všemi relevantními ú astníky trhu
s plynem v eské republice. V souladu s ustanovením § 16 písm. m) a § 17 odst. 7. písm. i) energetického
zákona je vyžadováno, aby k Plánu bylo vydáno závazné stanovisko Ministerstva pr myslu a obchodu
a následn byl Plán schválen Energetickým regula ním ú adem.

2 Úvod

V souladu s ustanovením § 58 odst. 8 písm. s) energetického zákona, vypracoval provozovatel eské
p epravní soustavy Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy v eské republice na období 2017 až 2026.

Požadavky týkající se Desetiletého plánu rozvoje p epravní soustavy v eské republice jsou definovány
v § 58 odst. 8 písm. s) a 58k odst. 3 energetického zákona. Jedná se p edevším o:

• povinnost provozovatele p epravní soustavy každoro n zpracovávat Desetiletý plán rozvoje
p epravní soustavy v eské republice v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej
zve ej ovat, a 

• p edm t Desetiletého plánu rozvoje p epravní soustavy v eské republice, kterým jsou opat ení
p ijímaná s cílem zajistit p im enou kapacitu p epravní soustavy tak, aby odpovídala požadavk m
nezbytným pro zajišt ní bezpe nosti dodávek plynu. Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy
obsahuje:

o ásti p epravní soustavy, které je t eba v následujících deseti letech vybudovat nebo rozší it,

o veškeré investice do p epravní soustavy, o jejichž realizaci provozovatel p epravní soustavy
již rozhodl, a nové investice, které je nutno realizovat v následujících t ech letech,

o stanovení termín realizace investic.

P i vypracování Desetiletého plánu rozvoje p epravní soustavy v eské republice vychází provozovatel
p epravní soustavy z dosavadní a p edvídatelné budoucí nabídky plynu a poptávky po n m. Za tímto ú elem
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provozovatel p epravní soustavy provádí analýzu vývoje výroby, dodávek, dovozu a vývozu plynu, p i emž
zohlední investi ní plány provozovatel distribu ních soustav p ipojených k p epravní soustav ,
provozovatel zásobník plynu a plán rozvoje soustavy pro celou Evropskou unii podle Na ízení (ES)
. 715/20091.

Ú elem tohoto Plánu je vytvo ení p ehledu p edpokládaných investic p edstavujících navýšení kapacit eské
p epravní soustavy a posouzení schopnosti této soustavy dostát požadavk m trhu s plynem. V Plánu jsou
definovány t i druhy projekt : i) projekty dokon ené v období od 1. íjna 2015 do 30. zá í 2016 v návaznosti
na p edchozí plán rozvoje p epravní soustavy, ii) projekty s finálním investi ním rozhodnutím, které bylo
p ijato do 30. ervna 2016 (projekty FID) a iii) plánované projekty neboli projekty s p edpokládaným
investi ním rozhodnutím (projekty non-FID).

Ú astníci trhu jsou b hem vypracování Plánu oslovováni formou konzulta ního procesu po ádaným
provozovatelem p epravní soustavy v eské republice. Konzultace k Desetiletému plánu rozvoje p epravní
soustavy v eské republice na období 2017-2026 prob hla v ervenci a v srpnu roku 2016. Workshop
s ú astníky trhu se uskute nil 15. zá í 2016.

Plán byl vypracován na základ vstup od producent plynu, provozovatel zásobník plynu, provozovatel
distribu ních soustav, operátora trhu (dále OTE) a provozovatele p epravní soustavy. Pokud není uvedeno
jinak, zdrojem dat je provozovatel p epravní soustavy.

Výpo ty kapacit p epravní soustavy byly provedeny na základ dat získaných z interních i externích zdroj
prost ednictvím software SIMONE spole nosti SIMONE Research Group, s.r.o.

Pro pot eby tohoto Plánu byla o ekávaná spot eba v eské republice stanovena na základ stávajících
i nových žádostí o p ipojení a p edpokládaného nár stu pot eb trhu. P i sestavení prognózy ro ní spot eby
plynu v eské republice vycházel provozovatel p epravní soustavy z teplotního normálu2, který reprezentuje
dlouhodobou pr m rnou teplotu. Ro ní spot eba plynu je pak ur ena na základ vztahu mezi teplotou
a spot ebou a p i uplatn ní metodiky teplotního normálu reprezentuje pr m rnou ro ní spot ebu.

P i vytvá ení nejhoršího možného scéná e pro denní spot ebu postupoval provozovatel p epravní soustavy
v souladu s požadavky Na ízení EP a Rady (EU) . 994/20103 a vycházel z nejvyšší historické spot eby
(23. ledna 2006) za posledních 20 let, kterou dále upravil pomocí vztahového koeficientu mezi spot ebou
a teplotou. Vypo tená hodnota je dále pro každý rok eskalována podle o ekávaného vývoje spot eby
v souladu s p edpov dí nár stu spot eby vypracovanou OTE. Na záv r provozovatel p epravní soustavy
p ipo etl jednotlivá nová p ímá p ipojení velkých zákazník .

Na základ výše uvedeného scéná e denní spot eby provozovatel p epravní soustavy analyzoval
p im enost vstupní a výstupní kapacity p epravní soustavy. P i své analýze vycházel provozovatel
p epravní soustavy z p edpokladu, že prokáže-li se dostate ná kapacita p epravní soustavy b hem
tzv. nejhoršího možného scéná e, tak je dostate ná kapacita zaru ena i pro ostatní scéná e spot eby.

1 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 715/2009 ze dne 13. ervence 2009 o podmínkách p ístupu k plynárenským
p epravním soustavám a o zrušení na ízení (ES) . 1775/2005.
2 Teplotní normál reprezentuje dlouhodobou pr m rnou teplotu na území eské republiky pro konkrétní asovou periodu roku
zjiš ovanou HMU.
3 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 994/2010 ze dne 20. íjna 2010 o opat eních na zajišt ní bezpe nosti dodávek
zemního plynu a o zrušení sm rnice Rady 2004/67/ES.
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Pokud není uvedeno jinak, v celém Plánu byly použity jednotky dle definice EASEE-gas CBP 2003-001/01,
objemová jednotka pro plyn m3 p i 0°C a tlaku 1,01325 bar a pro energetické jednotky bylo použito spalné
teplo 11,14 kWh/m3 4 s referen ní spalovací teplotou 25 °C (v tabulkách . 10 a 12 jsou uvedeny hodnoty
v energetických jednotkách p evzaté od provozovatel ZP a ERÚ).

3 Provozovatel p epravní soustavy v eské republice

Provozovatelem p epravní soustavy plynu v eské republice je spole nost NET4GAS, s.r.o. Tato spole nost
je držitelem výlu né licence pro p epravu v eské republice a zabezpe uje p epravu plynu p es a do eské
republiky.

3.1 Popis p epravní soustavy provozované spole ností NET4GAS, s.r.o.

Spole nost NET4GAS, s.r.o. provozuje plynovody pro tranzitní a vnitrostátní p epravu v délce p ibližn
3 820 km se jmenovitými pr m ry od DN 80 do DN 1400 a se jmenovitými tlaky od 4 do 8,4 MPa.

Požadovaný tlak plynu v plynovodech je zajiš ován na kompresních stanicích (KS). Na severní v tvi to jsou
KS Kralice nad Oslavou a KS Kou im, na jižní v tvi jde o KS Veselí nad Lužnicí a KS B eclav, která
je využitelná pro více sm r . Celkový instalovaný výkon kompresních stanic je 243 MW.

Jednotlivé v tve soustavy jsou vzájemn propojeny v klí ových rozd lovacích uzlech Malešovice, Hospozín,
Rozvadov a P imda. Místem propojení linií jsou krom kompresních stanic také trasové uzáv ry.

Obrázek 1 P epravní soustava provozovaná NET4GAS, s.r.o.

4 Hodnota byla stanovena provozovatelem p epravní soustavy pro ú ely Plánu 2017–2026 na základ dlouhodobého pr m ru spalného
tepla plynu na vstupu do eské republiky ze všech hrani ních p edávacích bod za období 2008-2015.
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Plyn je na vstupu a výstupu z eské republiky p ejímán a p edáván, tzn. objemov a kvalitativn  m en
na hrani ních p edávacích stanicích (HPS), mezi eskou republikou a Slovenskem v Lanžhot a v Lanžhot
– Mokrém Háji, mezi eskou republikou a N meckem na Ho e Svaté Kate iny – Sayda, na Ho e Svaté
Kate iny - Olbernhau, na Waidhausu a na Brandov (ze systému OPAL p i b žném provozu vstup do eské
republiky a do systému STEGAL výstup z eské republiky). Mezi eskou republikou a Polskem je plyn
na vstupu a výstupu p edáván na HPS Cieszyn5.

Tabulka 1 Celkový instalovaný výkon kompresních stanic

Z p epravní soustavy je plyn dále p edáván p es 97 p edávacích stanic do distribu ních soustav, za ízení
p ímo p ipojených zákazník a do zásobník plynu. Na všech p edávacích stanicích je instalováno obchodní
m ení množství plynu. Kvalita plynu je m ena na 27 uzlových místech soustavy.

3.2 Stávající investi ní plánování

Investi ní plán provozovatele p epravní soustavy se vytvá í na základ dlouhodobé strategie, kapacitních
výpo t a vyhodnocení analýz budoucích pot eb kapacity.

Dlouhodobá strategie provozovatele p epravní soustavy analyzuje nejen situaci na energetickém trhu,
ale i vývoj základního mixu paliv. Tato strategie je založena na dlouhodobém výhledu dodávkových tras
do Evropy i na vývoji spot eby plynu v závislosti na plánovaném p ipojení distribu ních soustav, zásobník
plynu, plynových elektráren a dalších velkých pr myslových odb ratel .

Kapacitní výpo ty p epravní soustavy jsou provád ny pravideln na základ dlouhodobých a krátkodobých
informací o vývoji trhu s plynem. Data získaná z interních i externích zdroj jsou analyzována
prost ednictvím softwaru SIMONE spole nosti SIMONE Research Group, s.r.o. Pomocí tohoto softwaru
hledá provozovatel p epravní soustavy možnosti optimálního využití p epravní soustavy a nejlepší variantu
p ipojení nové infrastruktury.

5 Režim toku plynu p es HPS Cieszyn je jednosm rný a to ve sm ru z eské republiky do Polska, i když tato stanice byla postavena
jako obousm rná. D vodem je podstatn nižší tlak plynu v reverzním módu na polské stran (1,7 MPa) v porovnání s tlakovými pom ry
v eské p epravní soustav v této oblasti (6,3 MPa). Z postoje polské strany, která podle dostupných informací požádala o ud lení
výjimky podle . 7 odst. 1 písm. b) Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 994/2010 ze dne 20. íjna 2010 o opat eních na
zajišt ní bezpe nosti dodávek zemního plynu, plyne, že nepovažuje investice do budování výstupní kapacity ve sm ru do eské
republiky v propojovacím bod Cieszyn za opodstatn né.

Kompresní stanice Kralice nad
Oslavou Kou im B eclav Veselí nad

Lužnicí

Po et turbosoustrojí a
jejich jednotlivé výkony

5x 6 MW 5x 6 MW 9x 6 MW
9x 6 MW

2x 13 MW 2x 13 MW 1x 23 MW

Instalovaný výkon na KS 56 MW 56 MW 77 MW 54 MW

Celkový instalovaný
výkon pro p epravu 243 MW
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Na základ dlouhodobé strategie a kapacitních výpo t  p epravní soustavy pak provozovatel p epravní
soustavy provádí vyhodnocení analýzy budoucích pot eb kapacity a zjiš uje, zda je pot eba upravit režim
provozování i dané kapacity v návaznosti na p ipojení nového zákazníka nebo distribu ní soustavy rozší it.

Ve všech p ípadech je vždy na každý projekt nahlíženo z hledisek bezpe nosti provozu plynárenské
soustavy v eské republice, spolehlivosti dodávek plynu, p ípadného vlivu na životní prost edí, technologie,
interoperability a ekonomické efektivnosti.

3.3 Publikované informace o soustav , p ístupu do ní a kapacitách

Na internetových stránkách provozovatele p epravní soustavy (www.net4gas.cz) jsou v záložce „Služby
a zákazníci“ v sekci „Prodej kapacity“ publikované informace o síti a obchodní podmínky.

V sekci „Informace o síti“ jsou zve ejn ny aktuální údaje o p epravní soustav , m sí ní využití kapacit pro
vstupní a výstupní body, historické využití kapacit, i dlouhodobá p edpov volných kapacit pro následujících
10 let. Dále je zde možné nalézt plán odstávek technologických za ízení na aktuální rok v etn Vyhlášky
. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o zp sobu zajišt ní bezpe nostního standardu dodávky

plynu, v platném zn ní.

V sekci „Obchodní podmínky“ v ásti „P epravní ády a legislativa“ je pak publikován ád provozovatele
p epravní soustavy, p ehled aloka ních režim pro hrani ní p edávací stanice a virtuální zásobníky plynu
a Vyhláška . 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném zn ní. Krom  t chto údaj lze v této
sekci nalézt i informace o tarifech a cenách, vzor žádosti o p ipojení, vzory smluv a další dokumenty.

Pro obchodníky s plynem je ur en obchodní systém tryGAS zajiš ující obchodní bilancování p epravní
soustavy eské republiky a komunikaci s obchodními subjekty. Po ínaje 1. ervencem 2016 došlo
v souvislosti s implementací Na ízením Komise (EU) . 312/2014, kterým se stanoví kodex sít pro
vyrovnávání plynu v p epravních sítích a souvisejících ustanovení vyhlášky . 349/2015 Sb., o Pravidlech
trhu s plynem, ke zm n zp sobu vypo ádání odchylek pouze na tržním principu. V této souvislosti
v souladu s legislativou využívá p epravce pro obchodní vyrovnání p epravní soustavy primárn tzv.
vyrovnávací akce (nákup i prodej plynu na trhu OTE). V p ípad nedostate né likvidity nebo nutnosti jsou
p epravci k dispozici další dv možnosti, tj. nákup i prodej plynu prost ednictvím rámcové smlouvy nebo
operace v zahrani í.

Hlavní funkcí systému tryGAS je on-line rezervace kapacit pro zásobníky plynu a p ímo p ipojené zákazníky,
p ijímání nominací, matching a potvrzování nominací, dále stanovení alokací dodávek a odb r a fakturace.
Poskytuje hodnoty volných a technických kapacit a další informace, jež jsou publikovány na dedikovaných
internetových stránkách (extranetu) spole nosti NET4GAS, s.r.o. (extranet.net4gas.cz). Vzhledem ke
skute nosti, že od 1. listopadu 2015 je ú inné na ízení Komise (EU) .984/2013, kterým se zavádí kodex
sít pro mechanismy p id lování kapacity v plynárenských p epravních soustavách a kterým se dopl uje
na ízení (ES) . 715/2009, tak dochází k rezervaci p epravní kapacity na hrani ních bodech formou aukce,
která se odehrává na auk ní rezerva ní platform GSA pro bod eský T šín a pro všechny ostatní hrani ní
body na auk ní rezerva ní platform PRISMA.

http://www.net4gas.cz)jsouvz
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Obrázek 2 Internetové stránky spole nosti NET4GAS, s.r.o.
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4 Rozvoj kapacity p epravní soustavy

V následujících bodech jsou uvedeny jednotlivé skupiny investi ních projekt zvyšujících vstupní a výstupní
kapacitu p epravní soustavy v eské republice.

4.1 Zm ny v i Desetiletému plánu rozvoje p epravní soustavy R 2016-2025

V porovnání s Desetiletým plánem rozvoje p epravní soustavy vydaným v roce 2015 došlo u n kterých
projekt ke zm n . Jednotlivé zm ny jsou uvedeny v následující tabulce. Všechny projekty, které byly
v p edešlém Desetiletém plánu rozvoje p epravní soustavy uvedeny jako dokon ené, byly dokon eny.

Tabulka 2 Zm ny v projektech oproti Desetiletému plánu rozvoje p epravní soustavy v R 2016-2025

Kapitola
v Plánu

Kód
projektu Název projektu

Stav
projektu
v Plánu

2016-2025

Stav
projektu
v Plánu

2017-2026

Poznámka

4.2 Reverse
flow (zp tný
tok)

RF-1-001b
Úpravy na HPS
Lanžhot FID Dokon en Projekt byl dokon en.

RF-1-002

Úpravy na HPS
Lanžhot (zm na
m icího principu
na sekci I)

FID Dokon en Projekt byl dokon en.

RF-1-003
Úpravy ve VVO
Veselí nad Lužnicí

FID Dokon en Projekt byl dokon en.

RF-1-004
Úpravy ve VVO
B eclav

FID Dokon en Projekt byl dokon en

4.3 P ipojení
plynových
elektráren a 
tepláren

E-2-002
Žádost o p ipojení
elektrárny nebo
teplárny

Non-FID Non-FID
Posunutí p edpokládaného
termínu zprovozn ní ze
strany žadatele.
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4.4 Zvýšení
výstupní
kapacity do
domácí zóny

DZ-3-004
Žádost o p ipojení
kone ného
zákazníka

FID Dokon en Projekt byl dokon en.

DZ-3-002 Projekt Moravia Non-FID Non-FID

Posunutí p edpokládaného
termínu zprovozn ní
v návaznosti na projekt
TRA-N-136.

DZ-3-003
Žádost o p ipojení
distribu ní
soustavy

Non-FID Non-FID
Posunutí p edpokládaného
termínu zprovozn ní ze
strany žadatele.

4.5 Napojení
nových
usklad ovacích
kapacit

UGS-4-002
Žádost o p ipojení
zásobníku plynu

FID FID
Došlo k upravení nár stu
t žební kapacity na základ
smlouvy o p ipojení.

4.6 Projekty
navyšující
p eshrani ní
kapacitu

TRA-N-752 C4G – DE/CZ x Non-FID Jedná se o nový projekt.

TRA-N-918 C4G – CZ/SK x Non-FID Jedná se o nový projekt.

TRA-N-919 C4G – CZ/AT x Non-FID Jedná se o nový projekt.

TRA-N-136
esko-polský

propojovací
plynovod

Non-FID Non-FID
Zm na p edpokládaného
termínu zprovozn ní
projektu.
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4.2 Reverse flow (Zp tný tok)

4.2.1 Dokon ené projekty

V souvislosti s dalším posilováním zabezpe ení dodávek plynu v regionu st ední a východní Evropy a také
podpo e integrace trhu s plynem, jakož zájm  p epravc o kapacity ve zp tném toku, provozovatel p epravní
soustavy v eské republice posiluje p epravu zemního plynu ve sm ru ze západu na východ. Na hrani ním
bod Lanžhot byla již v roce 2014 navýšena výstupní kapacita o 30 mil m3/den (viz Desetiletý plán rozvoje
p epravní soustavy v eské republice pro roky 2015-2024), a to realizací do asného ešení (RF-1-001a),
které bylo nyní nahrazeno projektem, jehož podstatou byly potrubní úpravy umož ující navýšení p epravy
filtrovaného plynu p es I. a II. m icí sekci ve zp tném toku (RF-1-001b). Projekt byl dokon en v únoru 2016.

Druhým projektem na HPS Lanžhot byla harmonizace m icí technologie zm nou m icího principu
na I. m icí sekci (RF-1-002) – jednalo se o vým nu clonového m ení za ultrazvukové. P ínosem projektu
je zp esn ní obchodního m ení množství plynu. Stavební a strojní práce byly dokon eny v prosinci 2015.

Dalšími p ipravovanými projekty byly úpravy ve vstupním a výstupním objektu (VVO) Veselí nad Lužnicí
(RF-1-003) a VVO B eclav (RF-1-004). Tyto projekty byly dokon eny v kv tnu 2016.

Projekty RF-1-001b, RF-1-002, RF-1-003 a RF-1-004 spole n umožnily navýšit kapacitu ve sm ru
na Slovensko o dalších 12 mil m3/den nad stávající výstupní kapacitu.

Tabulka 3 Reverse flow (zp tný tok) – dokon ené projekty - nár st kapacity na bodech p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní soustavy Nár st kapacity Rok
zprovozn ní

Zp tný tok
(dokon ené

projekty)

RF-1-001a X Lanžhot 30 mil. m3/den 2014

RF-1-001b X Lanžhot

12 mil. m3/den

2016

RF-1-002 X Lanžhot 2015

RF-1-003 X Lanžhot
(VVO Veselí nad Lužnicí)

2016

RF-1-004
X Lanžhot

(VVO B eclav) 2016

4.2.2 Finální investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy v sou asné dob v oblasti zp tného toku neeviduje žádné projekty
s finálním investi ním rozhodnutím.

Ve srovnání s lo ským Desetiletým plánem rozvoje p epravní soustavy v eské republice byly ty i projekty
dokon eny.
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4.2.3 P edpokládaná investi ní rozhodnutí

Provozovatel eské p epravní soustavy v sou asnosti nemá detailn ji p ipraveny žádné další projekty
v oblasti zp tného toku.

4.2.4 Projekty t etích stran

Podle návrhu n meckého plánu rozvoje (NEP) 2016, který byl p edán n meckému národnímu regula nímu
ú adu (Bundesnetzagentur) za átkem dubna 2016, spole nost GRTgaz Deutschland GmbH spole n
se spole ností Open Grid Europe GmbH p ipravují projekt zp tného toku „Reversierung West-Ost MEGAL
VDS Waidhaus“ (NEP ID 304-01). Projekt je ve fázi plánování, nemá finální investi ní rozhodnutí
a zprovozn ní projektu je p edb žn plánováno na prosinec 2018. Na eské stran není t eba žádného
investi ního projektu, protože zp tný tok z N mecka p es HPS Waidhaus je technicky možný.

4.3 P ipojení plynových elektráren a tepláren

4.3.1 Finální investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy v sou asné dob v oblasti p ipojení plynových elektráren a tepláren
neeviduje žádné projekty s finálním investi ním rozhodnutím.

4.3.2 P edpokládaná investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy eviduje v sou asné dob dv žádosti o p ipojení nových plynových
elektráren, a to od r zných investor . Po prvotním posouzení t chto žádostí provozovatel p epravní
soustavy vydal k ob ma t mto žádostem souhlasné stanovisko, nebo vyhov ly jeho požadavk m
za podmínky, že bude s žadatelem uzav ena smlouva o p ipojení.

U první z žádostí (E-2-001) byly zahájeny p ípravné fáze s cílem rozpracovat technické ešení a vybrat
konkrétní místo napojení a optimální trasu pro nový plynovod. P edpokládaný termín dokon ení tohoto
projektu je rok 2020. Podmínkou je však uzav ení smlouvy o p ipojení k p epravní soustav . Se žadatelem
jsou v sou asné dob vedena jednání ohledn  uzav ení této smlouvy.

Harmonogram p ipojení druhé žádosti o p ipojení elektrárny (E-2-002) byl žadatelem letos aktualizován
a probíhají jednání o uzav ení smlouvy. P edpokládaný termín dokon ení tohoto projektu je nov rok 2026.

Tabulka 4 Napojení elektráren - p edpokládaná investi ní rozhodnutí - p ibližný nár st kapacity na bodech
p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní
soustavy

P ibližný nár st
kapacity

P edpokládaný rok
zprovozn ní

Napojení elektráren
(non-FID)

E-2-001 X domácí 3,61 mil. m3/den 2020

E-2-002 X domácí 1,82 mil. m3/den 2026
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Poznámka: Projekty uvedené v kapitole . 4.3 P ipojení plynových elektráren a tepláren p edstavují pouze ty
projekty, u kterých již byla p edložena žádost o p ipojení. Potenciální projekty, které byly s provozovatelem
p epravní soustavy konzultovány, ale nebyla k nim p edložena žádost o p ipojení, nejsou uvád ny.

4.4 Zvýšení výstupní kapacity do domácí zóny

4.4.1 Dokon ené projekty

V únoru 2016 byl dokon en projekt navýšení p ipojení kone ného zákazníka (DZ-3-004).

Tabulka 5 Zvýšení výstupní kapacity do domácí zóny - dokon ené projekty - nár st kapacity na bodech
p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní
soustavy Nár st kapacity Rok

zprovozn ní

Zvýšení výstupní kapacity
do domácí zóny

(dokon ené projekty)
DZ-3-004 X domácí 159 tis. m3/den 2016

4.4.2 Finální investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy v sou asné dob v oblasti zvýšení výstupní kapacity do domácí zóny
neeviduje žádné projekty s finálním investi ním rozhodnutím.

Ve srovnání s Desetiletým plánem rozvoje p epravní soustavy v eské republice 2016-2025 byl jeden
plánovaný projekt s finální investi ním rozhodnutím dokon en.

4.4.3 P edpokládaná investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy plánuje projekt Moravia (DZ-3-002), který má p isp t nejen k zabezpe ení
dostate né výstupní kapacity pro oblast severní Moravy, kde sou asný systém nebyl navrhnut pro další
rozší ení kapacit, ale také ke zvýšení spolehlivosti p epravy a bezpe nosti dodávek plynu v eské republice,
zejména v oblasti st ední a severní Moravy.

Stávající p epravní soustava v regionu severní Moravy je již pln vytížená a neumož uje p ipojení dalších
velkých a st edních zákazník , nebo v p ípad jejich hypotetického p ipojení, by zvýšená celková poptávka
regionu mohla p evýšit p epravní schopnosti soustavy v regionu a vedla by k tomu, že by provozovatel
p epravní soustavy nebyl schopen v letním období p epravit dostate né množství plynu sou asn
pro spot ebu a pro vtlá ení do zásobník v tomto regionu. Toto by následn v zimním období mohlo vést
k nedostate né t žb ze zásobník a tím i nepokrytí spot eby regionu, nebo stávající technická výstupní
kapacita p epravní soustavy v regionu nepokrývá maximální denní spot ebu v zimním období a region je
tedy závislý na t žb ze zásobník , které se v regionu severní Moravy nacházejí (více viz kapitola 9.6).
Tudíž by takové žádosti nemohlo být kladn vyhov no.

V p ípad realizace projektu esko-polského propojovacího plynovodu (viz projekt TRA-N-136, kapitola
4.6.2) se p edpokládá, že by se tento projekt a projekt Moravia realizovaly jedním plynovodem v úseku
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Tvrdonice-Libhoš . Tento plynovod by tak z ásti sloužil pro dodávky plynu v rámci severojižního
plynárenského propojení zemí st edovýchodní a jihovýchodní Evropy a z ásti pro domácí ú ely.

Projekt Moravia reaguje také na požadavky provozovatel zásobník plynu na zvýšení možnosti vtlá ení
a t žby z/do p epravní soustavy. A díky dlouhodobé politice EU zam ené na postupné snižování emisí
skleníkových plyn je p i p íprav projektu brán v potaz i možný p echod severomoravské pr myslové zóny
k nízkoemisním technologiím spalování, od uhlí k plynu. Proto také projekt po ítá s napojením stávajících
elektráren a pr myslových zákazník . Realizace projektu proto otevírá možnost budoucího možného rozvoje
regionu skrze p ipojení nových zákazník k p epravní síti a zárove možné navýšení kapacit pro již
p ipojené subjekty.

Provozovatel p epravní soustavy zahájil p ípravné práce na projektu Moravia již v roce 2010 a v roce 2011
za al zpracovávat studii na posouzení vliv na životní prost edí (tzv. EIA). Souhlasné stanovisko k EIA bylo
vydáno v únoru 2012. Projekt získal finan ní podporu z fond EU pro Transevropské energetické sít
(TEN-E), a to ve výši 46,46 % oprávn ných náklad na jednu p ípravnou fázi projektu (dokumentaci
pro územní ízení) Tato p ípravná ást projektu spadající pod program TEN-E byla dokon ena v kv tnu
2016. V rámci p ípravy projektu Moravia byla za átkem roku 2016 podepsána smlouva o dílo na projektovou
dokumentaci pro výb r zhotovitele a b ží majetkoprávní vypo ádání v rámci celé trasy projektu.

P eshrani ní projekt esko-polský propojovací plynovod (CPI, TRA-N-136), jehož sou ástí je i plánování
projektu Moravia a modernizace kompresorové stanice B eclav, byl ud len status PCI (díl í PCI projekty .
6.1.1 STORK II a . 6.1.12 Plynovod Tvrdonice-Libhoš , v etn modernizace KS B eclav) s ú inností od
února 2016. V d sledku nov získaného statusu se povolovací procesy vztahující se na projekt Moravia
budou ídit pravidly dle lánku . 10 Na ízení (EU) 347/20136. Jelikož došlo ke zm n termínu zprovozn ní
projektu CPI, byla mezi NET4GAS a ERÚ z ízena pracovní skupina CPI za ú elem diskuze variantních
ešení zabezpe ení zásobování regionu Severní Moravy a vývoje v Polsku. Dokon ení projektu Moravia je

v sou asné dob  p edb žn plánováno na rok 2019/2020. Na vypracování kone ného p ípadného
variantního ešení se stále pracuje a to v etn možné postupné realizace.

V p ípad , že realizace projektu esko-polský propojovací plynovod bude výrazn odložena, provozovatel
p epravní soustavy nadále plánuje rozší ení kapacity pro vnitrostátní ú ely v severomoravském regionu.

6 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní sm ry pro transevropské
energetické sít a kterým se zrušuje rozhodnutí . 1364/2006/ES a m ní na ízení (ES) . 713/2009, (ES) . 714/2009 a (ES)
. 715/2009
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Obrázek 3 Projekt Moravia (DZ-3-002)

Zdroj: ENTSOG Transmission Capacity Map 2016, NET4GAS, s.r.o.

Další projekt, který je p ipravován v rámci této kapitoly, je p ipojení distribu ní soustavy (DZ-3-003).
Provozovatel p epravní soustavy obdržel žádost o p ipojení v roce 2013. V sou asné dob s žadatelem
probíhají finální jednání o uzav ení smlouvy. P edpokládaný termín dokon ení projektu byl zm n n ze strany
žadatele o p ipojení z roku 2016 na rok 2018.

Tabulka 6 Zvýšení výstupní kapacity do domácí zóny - p edpokládaná investi ní rozhodnutí – p ibližný
nár st kapacity na bodech p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní
soustavy

P ibližný nár st
kapacity

P edpokládaný
rok zprovozn ní

Zvýšení výstupní kapacity
do domácí zóny (non-FID)

(projekt Moravia)
DZ-3-002 X domácí

12-14 mil.
m3/den*) 2019/2020

Zvýšení výstupní kapacity
do domácí zóny (non-FID) DZ-3-003 X domácí 23 tis. m3/den 2018

*) Jedná se pouze o nár st kapacity do domácí zóny, tj. není zahrnuta stávající výstupní kapacita již existujícího systému
(cca 9 -12 mil. m3/den), který nebyl navrhnut pro další rozší ení.
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4.5 Napojení nových usklad ovacích kapacit

4.5.1 Finální investi ní rozhodnutí

V sou asné dob se ve fázi realizace nachází jeden projekt. Jedná se o projekt p ipojení spole nosti innogy
Gas Storage, s.r.o. (d íve RWE Gas Storage, s.r.o.) (UGS-4-002), v jehož rámci se plánuje navýšení t žební
kapacity u jednoho podzemního zásobníku plynu. Dokon ení projektu je p edb žn plánováno na rok 2017.

Tabulka 7 Napojení nových usklad ovacích kapacit – finální investi ní rozhodnutí – nár st kapacity
na bodech p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní soustavy Nár st kapacity Rok
zprovozn ní

Napojení nových
usklad ovacích

kapacit (FID)
UGS-4-002 E innogy GS ZP 7,58 mil. m3/den 2017

Poznámka: Došlo k upravení nár stu t žební kapacity dle smlouvy o p ipojení.

4.5.2 P edpokládaná investi ní rozhodnutí

Ve fázi p ípravy se nachází jeden projekt, jehož cílem je p ipojení zásobníku plynu provozovaného
spole ností SPP Storage, s.r.o. k eské p epravní soustav (UGS-4-003). Zásobník plynu je již p ipojen
ke slovenské p epravní soustav a s realizací plánovaného p ipojení by byl vytvo en zásobník plynu
s p eshrani ní p sobností. P edb žn se plánuje dokon ení projektu na rok 2017. V sou asné dob
probíhají s žadatelem, spole ností SPP Storage, s.r.o., jednání ohledn technického ešení napojení
na eskou plynárenskou p epravní soustavu a také probíhají jednání ohledn pravidel a podmínek smlouvy
o p ipojení.

Tabulka 8 Napojení nových usklad ovacích kapacit - p edpokládaná investi ní rozhodnutí – p ibližný nár st
kapacity na bodech p epravní soustavy

Kód projektu Bod p epravní
soustavy

P ibližný nár st
kapacity

P edpokládaný rok
zprovozn ní

Napojení nových
usklad ovacích

kapacit (non-FID)
UGS-4-003

E SPP ZP 8,4 mil. m3/den 2017

X SPP ZP 6,5 mil. m3/den 2017
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4.6 Projekty navyšující p eshrani ní kapacitu

4.6.1 Finální investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy v sou asné dob v oblasti projekt , které navyšují p eshrani ní kapacitu,
neeviduje žádné projekty s finálním investi ním rozhodnutím.

4.6.2 P edpokládaná investi ní rozhodnutí

Provozovatel p epravní soustavy v eské republice, spole nost NET4GAS, s.r.o., spole n
s provozovatelem p epravní soustavy v Polsku, spole ností GAZ-SYSTEM S.A., plánují projekt rozší ení
kapacity propojení mezi eskou republikou a Polskem, tj. realizaci druhého propojení mezi t mito státy
(projekt esko-polský propojovací plynovod, CPI, TRA-N-136; ENTSOG kód souvisejícího projektu v Polsku:
TRA-N-273). Plánovaný projekt je sou ástí severojižního plynárenského koridoru se strategickým významem
pro celou st ední Evropu.

Realizace projektu esko-polského propojovacího plynovodu by p isp la k posílení efektivního fungování
obou plynárenských p epravních soustav, k vým n plynu mezi trhy, ke zvýšení bezpe nosti dodávek
v Polsku, eské republice a také v celém regionu st ední a východní Evropy, a to diverzifikací zdroj a
dodávkových tras, p edevším bližším propojením trh se zemním plynem s trhem LNG, skrze LNG terminál

winouj cie v Polsku. Projekt potenciáln zvýší konkurenci na trhu se zemním plynem v regionu.

Na území eské republiky se projekt esko-polského propojovacího plynovodu skládá z následujících
díl ích projekt : 1) Propoj Polsko – eská republika (STORK II) (díl í PCI projekt . 6.1.1) a 2) Plynovod
Tvrdonice-Libhoš , v etn modernizace KS B eclav (díl í PCI projekt . 6.1.12)7. Realizace prvního díl ího
projektu by vytvo ila druhé propojení s Polskem a druhý díl í projekt p edstavuje odpovídající rozvoj eské
p epravní soustavy v oblasti severní Moravy, který je požadován za ú elem zajišt ní plné funk nosti
esko-polského propojení. Sou ástí modernizace KS B eclav je vým na ídicího systému, modernizace VN,

NN rozvoden, strojní úpravy na 18 + 6 MW turbostrojí, úpravy potrubního dvora první a druhé haly a
technologické úpravy vstupního a výstupního objektu KS. Navíc spolu s realizací projektu esko-polský
propojovací plynovod se také plánuje rozší ení domácí p epravní soustavy v oblasti severní Moravy (viz
projekt DZ-3-002, kapitola 4.4.3). Tento p ístup nabízí možnost nižších realiza ních náklad v porovnání
s vybudováním dvou samostatných projekt . Podíl mezinárodního a vnitrostátního projektu je stanoven na
základ rozhodnutí národních regula ních orgán v souladu s žádostí o investici podanou v íjnu 2013.

V sou asné dob se dokon uje dokumentace pro územní rozhodnutí (na základ pravidel v souladu
s lánkem . 10 na ízení (EU) 347/20138) a byla podepsána smlouva o dílo na p ípravu dokumentace
pro výb r zhotovitele. Partne i projektu v sou asné dob  o ekávají zprovozn ní projektu CPI v roce 2020.
Nicmén toto datum je závislé zejména na dalším vývoji v eské a polské p epravní soustav , na dalších
regula ních rozhodnutích (mechanismus p eshrani ní alokace náklad , atd.), jakožto i na vývoji
povolovacího ízení vedeného pro všechny úseky projektu.

7 Projektu esko-polský propojovací plynovod, jehož sou ástí je i plánování projektu Moravia a modernizace kompresorové stanice
B eclav, byl ud len status PCI (díl í PCI projekty . 6.1.1 STORK II a . 6.1.12 Plynovod Tvrdonice-Libhoš , v etn modernizace KS
B eclav) s ú inností od února 2016.
8 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní sm ry pro transevropské
energetické sít a kterým se zrušuje rozhodnutí . 1364/2006/ES a m ní na ízení (ES) . 713/2009, (ES) . 714/2009 a (ES) .
715/2009
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Koncem roku 2014 získal projekt STORK II (díl í PCI projekt . 6.1.1), tj. plynovod v úseku Libhoš (CZ)
- Ha (CZ/PL) - K dzierzyn (PL), finan ní grant z programu CEF ve výši 50 % na p ípravné studie.
V ervenci 2015 projekt STORK II dále obdržel možnost získat finan ní grant na práce z programu CEF ve
výši 20 %. V srpnu 2016 bylo rozhodnuto, že finan ní grant nakonec nebyl p id len z d vodu zm ny
p edpokládaného roku zprovozn ní ze strany polského partnera. Probíhá diskuze mezi partnery projektu o
novém spole ném podání žádosti o podporu z programu CEF na výstavbu esko-polského propojovacího
plynovodu (díl í PCI projekty . 6.1.1 a 6.1.12), která by mohla být podána v souladu s budoucím vývojem
projektu.

Obrázek 4 esko-polský propojovací plynovod (TRA-N-136)

Zdroj: ENTSOG Transmission Capacity Map 2016, NET4GAS, s.r.o.

Provozovatel p epravní soustavy v eské republice dále plánuje projekt Obousm rného esko-rakouského
propojení (Bidirectional Austrian-Czech Interconnection, BACI, TRA-N-133; ENTSOG kód souvisejícího
projektu v Rakousku: TRA-N-021) (PCI projekt . 6.4), jehož realizace by znamenala nové a zcela první
p ímé propojení rakouského a eského trhu s plynem. Projekt BACI by umožnil p ímou p epravu mezi t mito
dv ma lenskými státy EU díky napojení na stávající p epravní soustavu v eské republice p es KS B eclav
a  p epravní soustavu v Rakouské republice p es Baumgarten. Provozovatel p epravní soustavy v eské
republice, spole nost NET4GAS, s.r.o., na projektu spolupracuje s provozovatelem ásti p epravní soustavy
v Rakouské republice, spole ností GAS CONNECT AUSTRIA GmbH. Realizace projektu by zajistila
dostate nou p epravní kapacitu mezi ob ma státy za ú elem spln ní požadavk trhu obdržených na základ
nezávazného pr zkumu trhu z kv tna 2015, umožnila by další integraci trhu, podpo ila by flexibilitu a
diverzifikaci p epravních tras a zdroj plynu v regionu. Projekt se plánuje v dimenzi DN 800 a stále probíhají
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jednání o umístn ní hrani ní p edávací stanice. Projekt znovu obdržel status PCI a je sou ástí druhého
seznamu PCI s ú inností od února 2016. V sou asné dob probíhá revize žádosti o územní rozhodnutí.
P edpokládaný termín zprovozn ní projektu je rok 2020.

Projekt BACI úsp šn získal finan ní podporu z fond EU pro Transevropské energetické sít (TEN-E).
Finan ní podpora inila 50 % uznatelných náklad vynaložených na aktualizaci dokumentace pro územní
rozhodnutí a na studii budoucích možností propojení eské a rakouské plynárenské p epravní soustavy.
Studie byla dokon ena v roce 2013 a žádost o územní rozhodnutí byla podána v kv tnu 2015.

Koncem roku 2014 projekt získal další grant z programu CEF ve výši 50 % uznatelných náklad
na p ípravnou studii týkající se zpracování podklad pro podání žádosti o investici. Tyto podkladové
dokumenty byly dokon eny koncem roku 2015.

V rámci plánování nového projektu Capacity4Gas a jeho díl ího projektu Capacity4Gas – CZ/AT (viz projekt
TRA-N-919, kapitola 4.6.2) se uvažuje o zkombinování s projektem TRA-N-133.

Obrázek 5 Obousm rné esko-rakouské propojení (TRA-N-133)

Zdroj: ENTSOG Transmission Capacity Map 2016, NET4GAS, s.r.o.

Dalším p ipravovaným projektem je propojení eské p epravní soustavy s bodem Oberkappel
na n mecko-rakouské hranici (Connection to Oberkappel, TRA-N-135). Projekt si klade za cíl propojit
stávající p epravní soustavy eské republiky (Jiho eský kraj) a Rakouska (region Horní Rakousy). Realizace
projektu by posílila diverzifikaci zásobovacích cest zemního plynu v regionu na jih od eské republiky dalším
obousm rným severojižním koridorem táhnoucím se od N mecka až do Itálie. Navíc, by projekt zvýšil
bezpe nost dodávek a p edevším by podpo il další integraci trh tím, že by zvýšil míru propojení stávajících
p epravních sítí (CZ, AT a DE) a nep ímo by p ipojil zásobníky plynu v Rakousku a N mecku k p epravní
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soustav v eské republice. V roce 2014 byla podána žádost na posouzení vliv na životní prost edí (tzv.
EIA) na Ministerstvo životního prost edí. Souhlasné stanovisko k EIA bylo vydáno v ervnu 2015. Termín
zprovozn ní projektu je p edb žn  plánováno na rok 2022.

Obrázek 6 P ipojení k Oberkappelu (TRA-N-135)

Zdroj: ENTSOG Transmission Capacity Map 2016, NET4GAS, s.r.o.

V souvislosti s plánovaným rozší ením plynovodu Nord Stream (projekt Nord Stream 2, výstavba dalších
dvou plynovod ) v Baltském mo i provozovatel p epravní soustavy v eské republice zaznamenal zájem
p epravc rozší it p epravní kapacitu z Greifswaldu9 sm rem k severozápadu Evropy a také sm rem k jihu/
jihovýchodu Evropy, z nichž druhá by m la vliv na p epravní kapacity v eské republice. Vzhledem k tomuto
zájmu provozovatel p epravní soustavy v eské republice vytvo il projekt Capacity4Gas (C4G) a jako první
krok provedl nezávazný pr zkum trhu, jehož cílem bylo komplexn identifikovat tržní poptávku po
p epravních kapacitách na všech hranicích se sousedními trhy se zemním plynem, za ú elem umožnit
odpovídající rozvoj p íslušné plynárenské infrastruktury v eské republice. Pr zkum trhu probíhal od 15.
ledna do 26. února 2016 a na základ obdržené zp tné vazby od ú astník trhu provozovatel p epravní
soustavy p ipravil p íslušnou vyhodnocující zprávu. Tato zpráva je publikována na internetových stránkách
spole nosti NET4GAS, s.r.o. (http://www.net4gas.cz/cs/vysledky/).

V rámci pr zkumu trhu provozovatel p epravní soustavy obdržel žádosti o dodate né p eshrani ní kapacity
mezi n meckou tržní oblastí Gaspool a eskou republikou (CZ vstup), mezi eskou a slovenskou tržní
oblastí (CZ výstup), jakož i mezi eskou a rakouskou tržní oblastí (p edevším CZ výstup, ale také CZ vstup).
Na základ  t chto výsledk v sou asnosti projekt C4G obsahuje 3 specifické díl í projekty, které se zabývají

9 Greifswald je evropský vstupní propojovací bod; je hlavním rozhraním mezi podmo ským plynovodem Nord Stream a dvou
spojovacích plynovod na pevnin , OPAL a NEL, které p epravují zemní plyn z Ruska do Evropy.

http://www.net4gas.cz/cs/vysledky/)
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efektivním a ú inným navýšením p íslušných p eshrani ních transportních kapacit na eských hranicích
s N meckem (Gaspool), Slovenskem a Rakouskem. Jedná se o tyto t i díl í projekty:

(1) Capacity4Gas - DE/CZ (TRA-N-752; ENTSOG kódy souvisejících projekt v N mecku: TRA-N-
763 a TRA-N-814): tento díl í projekt obsahuje n kolik ešení, která by umožnila realizaci
dodate né kapacity do eské plynárenské p epravní soustavy nap íklad rozší ením kapacity
existujících propojovacích bod ve spolupráci s dot enými provozovateli p epravních soustav v
N mecku, GASCADE GmbH a ONTRAS GmbH.

(2a) Capacity4Gas - CZ/SK (TRA-N-918; ENTSOG kód souvisejícího projektu na Slovensku:
TRA-N-902): tento díl í projekt se týká navýšení výstupní kapacity mezi eskou republikou a
Slovenskem ve spolupráci se slovenským provozovatelem p epravní soustavy, eustream, a.s.

(2b) Capacity4Gas - CZ/AT (TRA-N-919; ENTSOG kód souvisejícího projektu v Rakousku:
TRA-N-801): cílem tohoto díl ího projektu je vytvo ení propojení mezi eskou republikou a
Rakouskem ve spolupráci s rakouským provozovatelem p epravní soustavy, GAS CONNECT
AUSTRIA GmbH.

Plánované projekty C4G-CZ/SK a C4G-CZ/AT berou v úvahu skute nost, že v rámci pr zkumu trhu byla
požadovaná kapacita mezi eskou republikou a Slovenskem indikována jako alternativa k požadované
kapacit mezi eskou republikou a Rakouskem a obrácen .

V sou asnosti se p edpokládá dokon ení celého projektu C4G ne d íve než v roce 2021 (viz tabulka 9).

Tabulka 9 Projekty navyšující p eshrani ní kapacitu - p edpokládaná investi ní rozhodnutí – p ibližný nár st
kapacity na bodech p epravní soustavy

Kód
projektu

Bod p epravní
soustavy

P ibližný nár st
kapacity

P edpokládaný
rok zprovozn ní

Projekty navyšující
p eshrani ní

kapacitu non-FID

TRA-N-136 E, X Ha
PL>CZ: 13,7 mil. m3/den
CZ>PL: 19,6 mil. m3/den

2020

TRA-N-133
E, X

Poštorná/Reintal1) nejmén  18 mil. m3/den 2020

TRA-N-135 E, X CZ/AT hranice až 5 – 10 mil. m3/den 2022

TRA-N-752
E HSK-EUGAL

(nebo E Brandov)2)

Fáze 1: 39 mil. m3/den 20193)

Fáze 2: +65 mil. m3/den 20213)

TRA-N-918 X Lanžhot 56 mil. m3/den 20193)

TRA-N-919 E, X
Poštorná/Reintal

AT>CZ: 18 mil. m3/den4)

CZ>AT: 106 mil. m3/den
20203)

1) O umístn ní hrani ní p edávací stanice zatím nebylo rozhodnuto
2) V plánu je vytvo ení samostatného propojovacího bodu HSK-EUGAL nebo rozší ení kapacity stávajícího propojovacího
bodu Brandov.
3) Zprovozn ní je závislé na závazných požadavcích ú astník  trhu.
4) Vstupní kapacita v p ípad zkombinování projektu TRA-N-919 s projektem TRA-N-133.

Ve srovnání s lo ským Desetiletým plánem rozvoje p epravní soustavy v eské republice se plánují t i nové
projekty, jejichž realizace by navýšila p eshrani ní kapacitu eské republiky.
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5 Projekty spole ného zájmu (PCI)

V roce 2011 za ala p íprava a implementace nové evropské politiky v oblasti rozvoje energetické
infrastruktury v celoevropském m ítku platné pro roky 2014-2020. Dle evropského Na ízení (EU)
. 347/201310 ze dne 17. dubna 2013, doznala zm n p edevším politika a finan ní rámec stávajících

Transevropských energetických sítí (TEN-E). Na základ Na ízení získává prioritu 12 strategických
transevropských koridor a oblastí rozvoje energetické infrastruktury. Na ízení stanovuje pravidla, podle
kterých se ur ují projekty spole ného zájmu (PCI) pro definované kategorie energetické infrastruktury.
Zavádí se proces výb ru PCI projekt , který je založený na práci regionálních skupin složených
ze zástupc lenských stát , energetických regula ních orgán , Evropské komise, provozovatel
p epravních a p enosových soustav, vlastník projekt , zástupc ACER, ENTSOG a ENTSO-E. Na ízení
krom jiného stanovuje také podmínky pro zp sobilost projekt spole ného zájmu pro p id lení finan ní
pomoci Evropské unie v rámci nástroje pro propojení Evropy (CEF), a to jak v p ípad studií, tak i prací.
Kone né rozhodnutí o celounijním seznamu projekt spole ného zájmu, který je každé dva roky
aktualizován, podle Na ízení (EU) . 347/2013 p ijímá Evropská komise. V letech 2014-2015 prob hla
p íprava již druhého celounijního seznamu projekt spole ného zájmu, který byl v kone né form vydán
Na ízením Komise v p enesené pravomoci (EU) . 2016/89 ze dne 18. listopadu 201511 a vešel v platnost
dnem 15. února 2016.

Spole nost NET4GAS, s.r.o. získala v rámci druhého seznamu PCI, prioritního koridoru pro p epravu plynu
„Severojižní propojení plynárenských sítí ve st ední, východní a jihovýchodní Evrop “ (NSI East Gas), status
PCI pro níže uvedené projekty:

§ PCI . 6.1 Seskupení projekt eská republika – Polsko – modernizace propojení a související
vnit ní posílení v západním Polsku (seskupení zahrnuje 2 díl í projekty související
se spole ností NET4GAS, s.r.o.)

Ø 6.1.1 Propojení Polsko – eská republika [v sou asné dob ozna ované jako Stork II] mezi
místy Libhoš – Ha (CZ/PL) – K dzierzyn (PL)

Ø 6.1.12 Plynovod Tvrdonice-Libhoš , v etn modernizace kompresorové stanice B eclav (CZ)

§ PCI . 6.4 Obousm rné propojení mezi Rakouskem – eskou republikou, a to v místech
Baumgarten (AT) – Reintal (CZ/AT) – B eclav (CZ)

Všechny projekty, které získaly status PCI, musí být sou ástí Plánu dle lánku 3, odst. 6 Na ízení (EU)
347/201312.

10 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní sm ry pro
transevropské energetické sít a kterým se zrušuje rozhodnutí . 1364/2006/ES a m ní na ízení (ES) . 713/2009, (ES) . 714/2009 a
(ES) . 715/2009
11 Na ízení Komise v p enesené pravomoci (EU) . 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se m ní na ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) . 347/2013, pokud jde o unijní seznam projekt spole ného zájmu
12 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní sm ry pro
transevropské energetické sít a kterým se zrušuje rozhodnutí . 1364/2006/ES a m ní na ízení (ES) . 713/2009, (ES) . 714/2009 a
(ES) . 715/2009
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5.1 Finan ní podpora projekt ze strany Evropské unie

eský provozovatel p epravní soustavy aktivn monitoruje a analyzuje možnosti podp rných program
pro rozvoj plynárenské p epravní soustavy. Spole nost NET4GAS, s.r.o. získala finan ní p ísp vek z níže
uvedených program .

Evropský energetický program pro hospodá ské oživení (EEPR)

V rámci EEPR programu byly v minulých letech úsp šn realizovány projekty Zp tného toku západ-východ,
výstavba plynovodu esko-polský propoj (STORK) a nový vysokotlaký plynovod DN 1000 mezi kompresní
stanicí B eclav a zásobníkem plynu Tvrdonice. Všechny tyto projekty významn  posílily bezpe nost dodávek
pro eskou republiku a st edoevropský region.

Obrázek 7 Projekty EEPR spole nosti NET4GAS, s.r.o.

Program transevropských energetických sítí (TEN-E)

V rámci programu Transevropských energetických sítí (TEN-E) 2011 a 2012 spole nost NET4GAS, s.r.o.
získala finan ní podporu od Evropské unie na „Studii a p ed-investi ní práce související s využíváním
a možnostmi dalšího rozvoje propojovacího plynovodu Polsko – eská republika“ (dokon eno v roce 2016)
a „Studii související s prvním p ímým rakousko- eským propojem“ (dokon eno v roce 2015).
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Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Nástroj pro propojení Evropy - CEF (Connecting Europe Facility) je jedním z nejvýznamn jších program ,
který je sou ástí finan ního rámce EU 2014-2020. Tento finan ní program je zam en na podporu
transevropských sítí se statusem PCI v oblasti dopravy, energetiky a telekomunika ní infrastruktury
a k využívání potenciální synergie mezi t mito odv tvími.

Spole nost NET4GAS, s.r.o. získala v roce 2014 finan ní podporu ve výši 50 % oprávn ných náklad
na p ípravnou fázi projektu Propoj Polsko – eská republika (STORK II), na eské stran pro úsek Libhoš  – 
Ha (díl í PCI projekt . 6.1.1). V ervenci roku 2015 byla ze stejného programu ud lena spole nostem
NET4GAS, s.r.o. a GAZ-SYSTEM S.A. možnost dalšího finan ního grantu ve výši 20 % uznatelných náklad
na výstavbu projektu STORK II (díl í PCI projekt . 6.1.1), ale nakonec nebyl p id len z d vodu zm ny
p edpokládaného roku zprovozn ní. V rámci dalšího vývoje partne i projektu zvažují znovu požádat o
finan ní grant v rámci programu CEF. Projekt Obousm rného propojení mezi Rakouskem a eskou
republikou (BACI) (PCI projekt . 6.4) získal také v roce 2014 podporu z programu CEF ve výši 50 %
celkových uznatelných náklad na p ípravnou studii projektu týkající se zpracování podklad pro podání
žádosti o investici. Tyto podkladové dokumenty byly dokon eny koncem roku 2015.
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6 Rozvoj t žby a uskladn ní plynu v eské republice

6.1 Vlastní zdroje plynu v eské republice

V eské republice jsou pom rn malé vlastní zdroje plynu, které p edstavují necelé 2 % ro ní spot eby
v eské republice. Jedná se o zdroje na jižní a severní Morav . Vzhledem k tomu, že tlak v ložiscích
nedosahuje výše pot ebné ke vstupu do p epravní soustavy, jsou všichni producenti plynu p ipojeni p ímo
do distribu ních soustav. Nejv tší producenti plynu, kterými jsou spole nosti MND, a.s. a LAMA GAS & OIL
s.r.o., jsou p ipojeni k distribu ní soustav GasNet, s.r.o. (d íve RWE GasNet, s.r.o.).

V sou asné dob neeviduje provozovatel p epravní soustavy žádné žádosti o p ipojení výrobny plynu.

P i své analýze zohlednil provozovatel p epravní soustavy veškeré známé zásoby plynu v ložiscích
na území eské republiky a dosp l k záv ru, že jejich stávající výše nevyžaduje rozvoj p epravní soustavy.

Graf 1 Skute ná domácí produkce plynu v eské republice v letech 2008-2015 a prognóza pro rok 2016

Zdroj: ERÚ 
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6.2 Zásobníky plynu v eské republice

Zásobníky plynu v eské republice slouží p edevším k sezónnímu vyrovnávání spot eby plynu. V letním
období, kdy je spot eba plynu nižší, je plyn do zásobník vtlá en. V zimním období je naopak t žbou
ze zásobníku pokryta vyšší spot eba plynu. Zásobníky plynu tak umož ují nejen velmi rychlou reakci
v p ípad neo ekávaného zvýšení spot eby plynu, ale zárove slouží i jako velice významné bezpe nostní
zásoby pro p ípad omezení nebo p erušení dodávek plynu ze zahrani í.

Provozovateli zásobník plynu v eské republice jsou spole nosti innogy Gas Storage, s.r.o. (d íve RWE
Gas Storage, s.r.o.), MND Gas Storage, a.s., SPP Storage, s.r.o. a nov také Moravia Gas Storage, a.s. Na
území eské republiky je plyn uskladn n v t chto zásobnících: Dolní Dunajovice, Háje, Lobodice,
Štramberk, T anovice, Tvrdonice (provozované spole ností innogy Gas Storage, s.r.o.) a Uh ice I a II
(provozované spole ností MND Gas Storage, a.s.) a Dambo ice (provozované spole ností Moravia Gas
Storage, a.s.). Zásobník Dolní Bojanovice (provozovaný SPP Storage, s.r.o.) je v sou asné dob používaný
pouze pro krytí spot eby Slovenské republiky.

Tabulka 10 Stávající provozovatelé zásobník  plynu v eské republice

Provozovatel Zásobník plynu

Celkový
provozní
objem*)

(mld. m3, p i 0°C,
101,325 kPa)

Celkový
provozní
objem*)

(TWh)

Technická
t žební

kapacita**)

(GWh/d)

Technická
vtlá ecí

kapacita**)

(GWh/d)

MND Gas
Storage, a.s. Uh ice I a II 0,24 2,70 153,99 83,90

Moravia Gas
Storage, a.s. Dambo ice 0,11 1,27 79,65 47,79

innogy Gas
Storage, s.r.o.

Dolní Dunajovice
Háje

Lobodice
Štramberk
T anovice
Tvrdonice

2,56 28,71 443,00 356,00

Celkem pro eskou republiku: 2,91 32,68 676,64 487,69

SPP Storage,
s.r.o. Dolní Bojanovice 0,54 6,01

*) Zobrazené hodnoty byly poskytnuty provozovateli ZP (údaje pro rok 2016)
**) Technická t žební a vtlá ecí kapacita zve ejn ná obchodním systémem zajiš ujícím obchodní bilancování
plynárenské soustavy v eské republice (tryGAS) k 31. íjnu 2016

eská republika má ve srovnání s ostatními státy EU velkou kapacitu pro uskladn ní plynu vzhledem ke své
spot eb . V sou asné dob kapacita zásobník pokryje až jednu t etinu b žné ro ní spot eby celé eské
republice. Tato bezpe nost je však provozovateli zajišt na pouze z infrastrukturního pohledu, nikoli
z komoditního hlediska, která je p edm tem povinností obchodník s plynem.
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Tabulka 11 Procentuální vyjád ení ro ní spot eby plynu v eské republice pokryté ze zásobník plynu v roce
2016 a výhled do budoucna

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Celkový
provozní objem
ZP využitelný
pro p ímé
zásobování
(mld. m , p i 0°C,
101,325 kPa)

2,9 3,0 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ro ní spot eba
plynu (mld. m ,
p i 0°C, 101,325
kPa )

7,9 8,0 8,1 8,9 9,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,7

Spot eba
pokrytá z ZP
(%)

37,2 37,8 40,7 37,5 38,2 34,7 34,3 33,9 33,6 33,2 32,3

7 Vývoj spot eby plynu v eské republice

7.1 Vývoj ro ní spot eby plynu v eské republice

P i sestavení prognózy ro ní spot eby plynu v eské republice pro roky 2016-2026 vycházel provozovatel
p epravní soustavy z teplotního normálu a do prognózy zahrnul všechny projekty s finálním
i s p edpokládaným rozhodnutím o realizaci, které mohou mít v následujících deseti letech vliv na nár st
spot eby plynu v eské republice. V úvahu je bráno zejména zvýšení poptávky kone ných zákazník
p ipojených k navazujícím distribu ním soustavám a napojení nových plynových elektráren. Projekty
uvedené v kapitole 4 vstupují do analýz až prvním celým rokem, kdy se plánuje jejich provoz.

Vývoj skute né spot eby za roky 2010-2015 je uveden v následující tabulce . 12 a vychází z publikovaných
údaj Energetického regula ního ú adu. Dále v tabulce . 13 je zachycena prognóza ro ní spot eby plynu
v eské republice do roku 2026, a to v objemových i v energetických jednotkách. Grafické znázorn ní
prognózy vývoje spot eby v R v letech 2010-2026 v objemových jednotkách lze pak nalézt v Grafu . 2.

Tabulka 12 Skute ná ro ní spot eba plynu v eské republice v letech 2010-2015

Ro ní spot eba v R 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Celková v objemových jednotkách
(v mld. m3/rok, p i 0°C, 101,325 kPa) 8,51 7,66 7,73 7,85 6,90 7,21

Celková v energetických jednotkách (TWh/rok) 95,14 85,65 86,33 87,97 77,41 81,09

Zdroj: Hodnoty spot eby v objemových i energetických jednotkách jsou p evzaty z Ro ních zpráv o provozu plynárenské soustavy
eské republiky vydávané ERÚ
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Tabulka 13 Prognóza vývoje ro ní spot eby plynu v eské republice v letech 2016-2026

Ro ní spot eba v R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bez plánovaných
plynových elektráren
v objemových
jednotkách
(mld. m3/rok, p i 0°C,
101,325 kPa)

7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9

Celková v objemových
jednotkách*)

(mld. m3/rok, p i 0°C,
101,325 kPa)

7,9 8,0 8,1 8,9 9,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,7

Celková v energetických
jednotkách
(TWh/rok)

87,5 88,6 89,8 99,7 100,8 110,9 112,2 113,5 114,7 116,0 119,3

*) Zahrnuje plánované plynové elektrárny.
Pozn.: Pro p epo et na energetické jednotky použito spalné teplo uvedené v kapitole . 2.

Graf 2 Prognóza vývoje spot eby plynu v eské republice v letech 2010-2026 v objemových jednotkách
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7.2 Vývoj maximální denní spot eby plynu v eské republice

P i sestavení vývoje maximální denní spot eby plynu v eské republice pro roky 2017-2026 vycházel
provozovatel p epravní soustavy z tzv. nejhoršího možného scéná e a do prognózy maximální denní
spot eby v období jednoho dne s výjime n vysokou poptávkou, k níž dochází se statistickou
pravd podobností jednou za 20 let13, proto zahrnul všechny projekty s finálním i s p edpokládaným
investi ním rozhodnutím, které mohou mít v následujících deseti letech vliv na nár st denní spot eby plynu
v eské republice. V úvahu provozovatel p epravní soustavy vzal zejména zvýšení poptávky kone ných
zákazník  p ipojených k navazujícím distribu ním soustavám a napojení nových plynových elektráren.
Projekty uvedené v kapitole 4 vstupují do analýz až prvním celým rokem, kdy se plánuje jejich provoz.

V níže uvedené tabulce je uvedena prognóza vývoje maximální denní spot eby plynu v eské republice
do roku 2026, a to v objemových i v energetických jednotkách. Grafické znázorn ní prognózy vývoje
spot eby v R v letech 2017-2026 v objemových jednotkách pak lze nalézt v Grafu . 3.

Tabulka 14 Prognóza vývoje maximální denní spot eby plynu v eské republice v letech 2016-2026

Maximální denní
spot eba v R 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Bez plánovaných
plynových
elektráren
v objemových
jednotkách
(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5

Celková v
objemových
jednotkách*)

(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

65,5 65,5 69,1 69,1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 73,7

Celková v
energetických
jednotkách
(GWh/den)

730,1 730,1 770,2 770,2 810,4 810,4 810,4 810,4 810,4 820,5

*) Zahrnuje plánované plynové elektrárny.
Pozn.: Pro p epo et na energetické jednotky použito spalné teplo uvedené v kapitole . 2.

13 Požadavek Na ízení EP a Rady (EU) . 994/2010. V R se jedná o 23. leden 2006.
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Graf 3 Prognóza vývoje maximální denní spot eby plynu v eské republice v letech 2017-2026
v objemových jednotkách
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8 P im enost vstupní kapacity p epravní soustavy

Jedním z úkol Desetiletého plánu rozvoje p epravní soustavy v eské republice je analýza p im enosti
vstupní kapacity p epravní soustavy b hem následujících deseti let. Porovnáním vstupní kapacity pro denní
spot ebu eské republiky s výhledem maximální denní spot eby eské republiky lze konstatovat,
že stávající p epravní soustava v etn investic uvedených v kapitole 4 má dostate nou vstupní kapacitu
(sou et vstupních kapacit z hrani ních bod a výroben) k pokrytí spot eby po celou následující desetiletou
periodu.

Tabulka 15 O ekávaná vstupní kapacita pro dodávky do eské republiky (mil. m3/den)

*) sou et vstupních kapacit pro domácí spot ebu z hrani ních bod a domácí produkce plynu
(Zdroj dat: výrobci, provozovatel p epravní soustavy)

Graf 4 O ekávaný vývoj využití vstupní kapacity p epravní soustavy v letech 2017-2026

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

O ekávaná vstupní
kapacita pro spot ebu

R (mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)*)

99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

Odhadovaná maximální
denní spot eba R
(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

65,5 65,5 69,1 69,1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 73,7

Maximální využití (%) 66,1 66,1 69,8 69,8 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 74,3
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9 Analýza p im enosti výstupní kapacity do domácí zóny
v eské republice

Pro pot eby analýzy p im enosti výstupní kapacity do domácí zóny v eské republice rozd lil provozovatel
p epravní soustavy domácí zónu do jednotlivých región . Jmenovit se jedná o tyto regiony: jižní echy
(E.ON Distribuce, a. s.), Praha (Pražská plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská,
a.s.), severozápadní echy (GasNet, s.r.o., d íve RWE GasNet, s.r.o.), východní echy (GasNet, s.r.o.),
jižní Morava (GasNet, s.r.o.) a severní Morava (GasNet, s.r.o.) – viz Obrázek 8.

Provozovatel p epravní soustavy analyzoval p im enost své výstupní kapacity do domácí zóny podle výše
zmín ných region , a to v následujících deseti letech. P i své analýze vycházel provozovatel p epravní
soustavy z tzv. nejhoršího možného scéná e spot eby v daném regionu.

V jednotlivých podkapitolách je graficky znázorn n o ekávaný vývoj maximální denní spot eby plynu
v daném regionu a dostupná technická denní výstupní kapacita z p epravní soustavy do p íslušného
regionu.

Obrázek 8 Rozd lení domácí zóny v eské republice
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9.1 P im enost výstupní kapacity v regionu jižní echy

P edpokládaný drobný nár st maximální denní spot eby v regionu jižní echy, jak je patrné z Grafu 5,
je dostate n pokryt technickou výstupní kapacitou p epravní soustavy v tomto regionu po
dobu následujících deseti let.

Graf 5 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu jižní echy
(E.ON Distribuce, a.s.)

Zdroj: E.ON Distribuce, a.s. a NET4GAS, s.r.o.



Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy v eské republice
2017-2026

37

9.2 P im enost výstupní kapacity v regionu Praha

Jak ukazuje Graf 6, technická výstupní kapacita p epravní soustavy dostate n pokrývá p edpokládaný
vývoj spot eby plynu v regionu Praha v následujících deseti letech. Dle dat od spole nosti Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s. se o ekává, že spot eba regionu
se v následujících letech nebude výrazn  m nit.

Graf 6 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu Praha
(Pražská plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s.)

Zdroj: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a NET4GAS, s.r.o.
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9.3 P im enost výstupní kapacity v regionu severozápadní echy

Maximální spot eba regionu severozápadní echy, se dle dat od GasNet, s.r.o. (d íve RWE GasNet, s.r.o.)
nebude m nit. Technická výstupní kapacita p epravní soustavy v následujících deseti letech proto
dostate n pokrývá p edpokládaný vývoj spot eby plynu v tomto regionu.

Graf 7 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu
severozápadní echy (GasNet, s.r.o.)

Zdroj: GasNet, s.r.o. a NET4GAS, s.r.o.
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9.4 P im enost výstupní kapacity v regionu východní echy

Technická výstupní kapacita p epravní soustavy pro region východní echy je dostate ná a pln pokrývá
p edpokládaný vývoj spot eby plynu tohoto regionu.

Graf 8 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu východní echy
(GasNet, s.r.o.)

Zdroj: GasNet, s.r.o. a NET4GAS, s.r.o.
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9.5 P im enost výstupní kapacity v regionu jižní Morava

Jak ukazuje Graf 9, technická výstupní kapacita p epravní soustavy v regionu jižní Morava dostate n
pokrývá p edpokládaný vývoj maximální denní spot eby v následujících deseti letech. Zvýšení p epravních
kapacit v tomto v regionu tudíž není nutné.

Graf 9 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu
jižní Morava (GasNet, s.r.o.)

Zdroj: GasNet, s.r.o. a NET4GAS, s.r.o.
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9.6 P im enost výstupní kapacity v regionu severní Morava

Kapitola p im enosti výstupní kapacity v regionu severní Moravy zkoumá citlivost p epravních výstupních
kapacit na p ípadný budoucí nár st spot eby v tomto regionu.

Dnešní situace:

Již dnes je situace taková, že poptávaná kapacita pro vtlá ení plynu v letním období do zásobník plynu
v regionu ze strany innogy Gas Storage, s.r.o. (d íve RWE Gas Storage, s.r.o.) p evyšuje kapacitu
garantovanou ze strany provozovatele p epravní soustavy (viz Graf . 10) a v zimn  p epravní soustava bez
pomoci zásobník  plynu v regionu není sama schopna pokrýt spot ebu v regionu (viz Graf . 11)14 15.

Graf 10 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu severní Morava
– letní situace

Zdroj: NET4GAS, s.r.o. a innogy Gas Storage, s.r.o.

14 Pozn.: Technická výstupní kapacita se v lét a zim do ur ité míry liší vzhledem k zatížení rozložených odb r z p enosové soustavy,
které je jiné v každém období. Nap íklad v lét , technická výstupní kapacita je nižší, protože hlavní odb r je umíst n více na severu
regionu.
15 Pozn.: Maximální denní spot eba regionu (léto/zima) vychází z nejhoršího možného scéná e pro denní spot ebu definovaného
v kapitole . 2.
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Graf 11 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu severní Morava
– zimní situace

Zdroj: NET4GAS, s.r.o.

Možný vývoj spot eby:

Možný nár st spot eby v regionu severní Morava m že být zp soben zejména p ípadným p ipojením nových
plynových elektráren, tepláren, velkých pr myslových zákazník a/nebo zákazník  p ipojených k distribu ní
soustav provozované spole ností GasNet, s.r.o. Bez rozší ení kapacit v regionu Severní Moravy
provozovatel p epravní soustavy by nebyl schopen v letním období ve stejném okamžiku p epravit
dostate né množství plynu sou asn  pro vtlá ení do zásobník  a pro spot ebu v tomto regionu.

Tato citlivost p epravní výstupní kapacity v regionu severní Morava na nár st spot eby je znázorn na
na následujících grafech a to ve scéná i, ve kterém není uvažována realizace plynovodu Moravia.

V Grafu . 12 je v letním období patrný nár st maximální denní spot eby v tomto regionu, který je zap í in n
p edpokládaným hypotetickým p ipojením nových plynových elektráren, tepláren a velkých pr myslových
zákazník . Jak je patrné z tohoto grafu, tak p i navýšení maximální denní spot eby není technická výstupní



Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy v eské republice
2017-2026

43

kapacita v regionu severní Morava v letním období schopna sou asn pokrýt nár st maximální denní
spot eby a vtlá ení do zásobník (p íklad p ipojení nového zákazníka v regionu od roku 2019).

Sou asn graf zobrazuje závislost zásobník plynu v regionu na technických možnostech sou asné
p epravní soustavy, kdy výše vtlá ecího výkonu závisí na výši denní spot eby v regionu. Nicmén stávající
kapacita p epravní soustavy v regionu je v sou asné dob dostate ná pro zajišt ní spot eby regionu
v p ípad kooperace s provozovatelem zásobník plynu a optimalizace vtlá ecího výkonu do jednotlivých
zásobník v letním období pro napln ní zásobník  na zimní období.

Graf 12 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu severní Morava
– letní situace (s hypotetickým p íkladem p ipojení nového zákazníka v regionu od r. 2019)

Zdroj: NET4GAS, s.r.o. a innogy Gas Storage, s.r.o.
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Graf 13 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu severní Morava
– zimní situace (s hypotetickým p íkladem p ipojení nového zákazníka v regionu od r. 2019)

Zdroj: NET4GAS, s.r.o.

Graf . 13 pak ukazuje, že v p ípad poklesu vtlá ení do zásobník v letním období není provozovatel
p epravní soustavy schopen v zimním období pokrýt navýšenou maximální denní spot ebu v tomto regionu
a to za podmínky, že nebude realizován plynovod Moravia (p íklad p ipojení nového zákazníka v regionu od
roku 2019). P ípadné nové žádosti o p ipojení v regionu by proto nemohlo být kladn vyhov no.

Zde uvedený pokles vtlá ení do zásobník v letním období a následné nepokrytí spot eby v zimním období
díky nižší výt žnosti zásobník je hypotetickým scéná em (provozovatel p epravní soustavy je vázán
platnými smlouvami o p ipojení), který má jasn ilustrovat nedostate nou p epravní výstupní kapacitu
v regionu severní Morava p i nár stu spot eby v regionu.

ešením je zvýšení výstupní kapacity v tomto regionu projektem Moravia (p ípadn jeho áste nou
realizací), který je blíže popsán v kapitole 4.4.3 (projekt DZ-3-002). Tento projekt umožní provozovateli
p epravní soustavy pln pokrýt pot eby jak nových plynových elektráren, tepláren a velkých pr myslových
zákazník , tak i provozovatel zásobník  a jejich vzr stající požadavky.
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Graf . 14 zobrazuje nejkriti t jší možné období pro region severní Moravy. Jedná se o p elom zimy a jara
(reprezentováno spot ebou v m síci dubnu), kdy p i aplikování nejhoršího možného scéná e pro denní
spot ebu m že hypoteticky nastat extrémní situace, kdy jsou zásobníky v regionu již vyt ženy a obchodníci
by tudíž mohli chtít vtlá et do zásobník , nicmén spot eba v regionu je stále vysoká. ešením pro tento
hypotetický scéná je projekt Moravia.

Graf 14 P im enost výstupní kapacity a vývoj maximální denní spot eby plynu v regionu severní Morava –
situace v m síci duben (bez a s p íkladem hypotetického p ipojení nového zákazníka v regionu od r. 2019)

Zdroj: NET4GAS, s.r.o. a innogy Gas Storage, s.r.o.
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10 Bezpe nost dodávek v eské republice

Pro modelování bezpe nosti dodávek v eské republice bylo použito Na ízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) . 994/2010. Model výpo tu se ídí následujícím vzorcem N-1:

Definice parametr vzorce:

Dmax = nejvyšší denní spot eba p i mimo ádn silném odb ru s pravd podobností jednou za dvacet let

EPm = sou et vstupních technických kapacit hrani ních bod

Pm = maximální t žba plynu z vlastních zdroj

Sm = maximální p epravitelný objem ze zásobník

Im = vstupní technická kapacita nejv tší plynárenské infrastruktury
(v p ípad eské republiky se jedná o hrani ní bod Lanžhot)

Všechny parametry vzorce jsou uvád ny v mil. m3/den.

Tento vzorec popisuje schopnost technické kapacity plynárenské infrastruktury uspokojit spot ebu plynu
v eské republice v p ípad narušení nejv tší plynárenské infrastruktury v období jednoho dne s mimo ádn
silným odb rem, ke kterému dochází se statistickou pravd podobností jednou za dvacet let. Plynárenskou
infrastrukturou se rozumí p epravní soustava, v etn propojovacích za ízení, t žebních za ízení
a skladovacích za ízení v eské republice.

Dle požadavk  tohoto na ízení by se m ly níže vypo tené výsledky vzorce N-1 rovnat minimáln  100 %.

Provozovatel p epravní soustavy do prognózy maximální denní spot eby v období jednoho dne s výjime n
vysokou poptávkou, k níž dochází se statistickou pravd podobností jednou za 20 let, zahrnul všechny
projekty s finálním i s p edpokládaným investi ním rozhodnutím, které mohou mít v následujících deseti
letech vliv na nár st denní spot eby plynu v eské republice.

Níže uvedená tabulka . 16 zobrazuje hodnoty vzorce N-1 se zahrnutím plánovaných projekt s finálním
investi ním rozhodnutím, které navyšují technickou kapacitu plynárenské infrastruktury (viz projekty s FID
prezentované v kapitolách . 4.4, 4.5, a 4.6). Z grafu . 15 je patrné, že eská republika v letech 2017 až
2026 plní minimální požadavek Na ízení (EU) . 994/2010 a p ekra uje ho o více než 245 %. Z toho vyplývá,
že ve vztahu k tomuto Na ízení EU je bezpe nost dodávek v eské republice zajišt na.
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Tabulka 16 Bezpe nost dodávek v eské republice v letech 2017 - 2026 (v mil. m3/den)

Bezpe nost dodávek
(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pm 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sm total 69,7 70,6 73,0 73,5 73,5 73,5 73,7 73,8 73,8 73,8

EPm L+W+H+C+B 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8

Im Lanžhot 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3

Dmax 65,5 65,5 69,1 69,1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 73,7

Požadavek na ízení (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N-1 (%) 382,5 384,1 367,5 368,3 350,0 349,9 350,2 350,4 350,4 346,1
0

Graf 15 Analýza bezpe nosti dodávek v eské republice v letech 2017-2026 dle vzorce N-1
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Dále byly provedeny dv dopl kové analýzy bezpe nosti dodávek v eské republice v letech 2017-2026
za pomoci upraveného vzorce N-1. Níže uvedené tabulky nezobrazují bezpe nost dodávek plynu v eské
republice dle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 994/2010.

Tabulka 17 Bezpe nost dodávek v eské republice v letech 2017 - 2026 p i 25 % objemu stavu zásob
(v mil. m3/den)

Bezpe nost dodávek
(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pm 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sm total (p i 25 % objemu
stavu zásob) 30,9 31,7 32,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4

EPm L+W+H+C+B 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8

Im Lanžhot 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3

Dmax 65,5 65,5 69,1 69,1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 73,7

Požadavek na ízení (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N-1 p i 25 % objemu
stavu zásob (%) 323,3 324,6 308,9 310,4 294,9 294,9 294,9 294,8 294,8 291,2

Výše uvedená tabulka . 17 zobrazuje analýzu kritického období na p elomu zima/jaro. Pro ú ely analýzy byl
maximální p epravitelný objem ze zásobník snížen na objem stavu zásob 25 %.

Tabulka . 18 znázor uje analýzu bezpe nosti dodávek v eské republice, která místo maximálního
p epravitelného objemu ze zásobník zohled uje pr m rný p epravitelný objem ze zásobník (WGV/180).

Tabulka 18 Bezpe nost dodávek v eské republice v letech 2017 - 2026 p i použití pr m rného
p epravitelného objemu ze zásobník (v mil. m3/den)

Bezpe nost dodávek
(mil. m3/den, p i 0°C,
101,325 kPa)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pm 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sm total (pr m rný
p epravitelný objem) 16,7 17,1 17,5 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

EPm L+W+H+C+B 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8

Im Lanžhot 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3 147,3

Dmax 65,5 65,5 69,1 69,1 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 73,7

Požadavek na ízení (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N-1 p i použití pr m rného
p epravitelného objemu (%) 301,7 302,5 287,4 288,2 273,8 273,8 273,8 273,8 273,8 270,4
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Graf 16 Bezpe nost dodávek v eské republice v letech 2017-2026

Z výše uvedeného grafu je patrné, že eská republika spl uje minimální požadavek Na ízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) . 994/2010 i v p ípadech, kdy jsou použity upravené vzorce N-1. P i sníženém
objemu stavu zásob na 25 % p ekra uje eská republika toto na ízení o více než 190 % a p i použití
pr m rného p epravitelného objemu v N-1 vzorci ho p ekra uje o více než 170 %.
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11 Záv r

Provozovatel p epravní soustavy vypracoval tento dokument dle požadavk energetického zákona
na Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy v eské republice.

P i sestavení tohoto Plánu analyzoval provozovatel p epravní soustavy vývoj výroby, skladování, spot eby
a dodávek plynu a zohlednil své investi ní plány i plány provozovatel distribu ních soustav, provozovatel
zásobník  plynu i plán rozvoje soustavy pro celou EU.

V Plánu provozovatel p epravní soustavy uvedl p ehled jednotlivých projekt realizovaných v roce 2015
a 2016 a vymezil nové, p ipravované investi ní projekty, které povedou k navýšení kapacit eské p epravní
soustavy v následující desetileté period . Letos byl do Plánu nov za azen projekt Capacity4Gas, který
reaguje na výsledky nezávazného pr zkumu trhu, který prob hl za átkem roku 2016.

Pro pot eby tohoto Plánu vycházel provozovatel p epravní soustavy p i stanovení prognózy ro ní spot eby
plynu v eské republice z teplotního normálu a p i stanovení vývoje maximální denní spot eby v eské
republice z tzv. nejhoršího možného scéná e. Na základ stanovené maximální denní spot eby pak
provozovatel p epravní soustavy analyzoval p im enost výstupní kapacity soustavy a zjistil, že technické
výstupní kapacity p epravní soustavy dostate n pokrývají p edpokládaný vývoj maximální denní spot eby
plynu ve všech eských regionech a v regionu jižní Morava. Citlivost na nár st maximální denní spot eby
vykazuje pouze region severní Morava, a proto provozovatel p epravní soustavy plánuje projekt Moravia,
jehož realizace by zvýšila výstupní p epravní kapacitu v tomto regionu. Vnitrostátní projekt Moravia
je v sou asné dob plánován spole n s projektem esko-polského propojovacího plynovodu jedním
plynovodem v úseku Tvrdonice-Libhoš .

Provozovatel p epravní soustavy dále zjistil, že stávající p epravní soustava v etn  p ipravovaných
investi ních projekt má dostate nou vstupní kapacitu k pokrytí maximální denní spot eby eské republiky
po celou následující desetiletou periodu.

V rámci Desetiletého plánu rozvoje p epravní soustavy v eské republice analyzoval provozovatel p epravní
soustavy i bezpe nost dodávek v eské republice, a zjistil, že eská republika o více než 245 % p ekra uje
minimální požadavek Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 994/2010.
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12 Právní doložka

Spole nost NET4GAS, s.r.o. jako provozovatel p epravní soustavy p ipravila p edkládaný Desetiletý plán
rozvoje p epravní soustavy v eské republice v souladu s platnou legislativou na základ vlastních
informa ních zdroj a informací poskytnutých ostatními provozovateli plynárenských soustav a jinými
ú astníky trhu s plynem.

Obsah Plánu slouží výlu n k pln ní povinností stanovených v ustanovení § 58 odst. 8 písm. s) a w)
zák. . 458/2000 Sb., energetického zákona16. Spole nost NET4GAS, s.r.o., její statutární orgány,
zam stnanci a zástupci spole nosti nenesou odpov dnost za jakékoliv záv ry jiných stran získané z obsahu
Plánu. Provozovatel p epravní soustavy zejména v žádném p ípad nenese v i jiné stran odpov dnost za
p ímé, nep ímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody zp sobené v souvislosti s použitím informací z
obsahu Plánu a jiné stran nevznikne právo na náhradu škody, ani nárok na náhradu v etn , ale ne výlu n ,
jakýchkoliv vynaložených náklad , ušlého zisku a ztracených obchodních p íležitosti zap í in ných
v souvislosti s použitím obsahu Plánu. Plán nezakládá žádné právní nároky jiných stran. Všechny analýzy
nebo prognózy v obsahu Plánu jsou pouze prohlášením názor provozovatele p epravní soustavy k datu
jejich vyjád ení. V žádném p ípad nejde o stanoviska nebo doporu ení, a proto se má každá strana p i
rozhodování jakékoliv povahy spoléhat výlu n na vlastní informace, prognózy, dovednosti, úsudek
a zkušenosti, a ne na obsah Plánu. Tím nejsou dot eny povinnosti provozovatele p epravní soustavy podle
§ 58 odst. 8 písm. s) a w) energetického zákona, ani pravomoci Energetického regula ního ú adu podle § 17
odst. 7 písm. i), § 17 odst. 8 písm. j) až l) energetického zákona.

Plán je ur en výhradn pro ú ely stanovené zákonem a m že být zve ejn n a/nebo použit pouze pro tyto
ú ely p i sou asném zachování autorských práv a ochranné známky spole nosti NET4GAS, s.r.o.
Bez písemného souhlasu spole nosti NET4GAS, s.r.o. je zakázána jakákoliv reprodukce a kopírování Plánu
nebo jeho ástí.

16 Zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon
(energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis
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13 Definice pojm a zkratek

ACER Agentura pro spolupráci energetických regula ních orgán (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators)

AT Austria
C Cieszyn
CBP B žná obchodní praxe (Common Business Practice)
CEF Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility)
CPI esko-polský propojovací plynovod

R/CZ eská republika
DN jmenovitý pr m r
E vstup (entry)
EASEE – gas Evropské sdružení pro usm r ování vým ny energie - plyn (European

Association for the Streamlining of Energy Exchange – gas)
EEPR Evropský energetický program pro hospodá ské oživení (European Energy

Programme for Recovery)
EIA Studie na posouzení vliv na životní prost edí (Environmental Impact

Assessment)
ENTSO-E Evropská sí  provozovatel  elektroenergetických p enosových soustav
ENTSOG Evropská sí  provozovatel  plynárenských p epravních soustav
EP Evropský parlament
ERÚ Energetický regula ní ú ad
ES Evropské spole enství
EU Evropská unie
FID projekty s finálním investi ním rozhodnutím
GIE Gas Infrastructure Europe
H Hora Svaté Kate iny
HPS hrani ní p edávací stanice
KS kompresní stanice
L Lanžhot
LNG Zkapaln ný zemní plyn (Liquefied Natural Gas)
NEP N mecký plán rozvoje (Netzentwicklungsplan)
NN Nízké nap tí, resp. hladina nap tí v intervalu od 50 V do 1000 V v etn
non-FID plánované projekty neboli projekty s p edpokládaným investi ním

rozhodnutím
OTE operátor trhu (OTE, a.s.)
Plyn v textu dokumentu se jedná p edevším o zemní plyn
PCI projekty spole ného zájmu (Projects of Common Interest)
PL Polsko
Sb. Sbírky
TEN-E Transevropské energetické sít (Trans-European Energy Networks)
TYNDP Desetiletý plán rozvoje p epravní soustavy (Ten-Year Network Development

Plan)
VDS Kompresní stanice (Verdichterstation)
VN Vysoké nap tí, resp. hladina nap tí v intervalu od 1000 V do 50 kV v etn
VVO Vstupní a výstupní objekt
W Waidhaus
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WGV pracovní objem zásobníku (working gas volume)
X výstup (exit)
ZP zásobník/y plynu

Jednotky
d den
GWh gigawatthodina
km kilometr
kWh kilowatthodina
kPa kilopascal
m3 metr krychlový
mil. milion
mld. miliarda
MPa megapascal
MW megawatt
TWh terrawatthodina
°C stupe Celsia


