
 

Trading Region Upgrade (TRU) – Pilotní projekt 2018/2019 

Oznámení 2. kvartální aukce služby TRU  

 

V rámci jednoleté pilotní fáze Gas Connect Austria (GCA) a NET4GAS (N4G) nabízejí 

zbývající kapacitu služby TRU jako kvartální a měsíční produkty. V druhé kvartální auk-

ci služby TRU bude použita stejná nabídková a alokační procedura jako pro předchozí 

roční, kvartální a měsíční aukce.  

 

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Toto oznámení shrnuje klíčové body týkají-

cí se 2. kvartální aukce služby TRU v průběhu pilotní fáze 2018/2019. Mějte ale na paměti, že 

toto oznámení jako takové nepředstavuje závazný dokument. Před zapojením do aukce se 

seznamte s právně závaznými dokumenty (v případě České republiky to jsou: Rámcová 

smlouva o přepravě plynu; oddíl F, článek 20 Řádu provozovatele přepravní soustavy; cenové 

rozhodnutí). 

  

1. Doba provozování a objem kvartální služby TRU 

V rámci 2. kvartální aukce služby TRU budou nabídnut následující produkty a kapacity:   

 

Produkt Období 
Nabízené množství TRU  

CZ - AT 
v kWh/h/období 

Nabízené množství TRU 

AT - CZ 
v kWh/h/období 

Kvartál 1 
01.01.2019 / 06:00 CE(S)T – 
01.04.2019 / 06:00 CE(S)T 

22 000 112 000 

Kvartál 2 
01.04.2019 / 06:00 CE(S)T – 
01.07.2019 / 06:00 CE(S)T 

vyprodáno 112 000 

Kvartál 3 
01.07.2019 / 06:00 CE(S)T – 
01.10.2019 / 06:00 CE(S)T 

vyprodáno 112 000 

 

2. Proces prodeje služby TRU v kvartální aukci 

Prodej služby TRU v aukci bude realizován na základě nabídkové a alokační procedury. Směr 

závisí na prodejci, tj. směr z České republiky do Rakouska prodává společnost N4G a směr z 

Rakouska do České republiky zase společnost GCA. 

 

 

 

 

 

https://www.gasconnect.at/
https://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj5a2UqK3bAhUJ_KQKHQytCGEQjRx6BAgBEAU&url=https://ekonomika.idnes.cz/rwe-transgas-net-se-prejmenoval-na-net4gas-fii-/ekoakcie.aspx?c=A100304_151105_ekoakcie_fih&psig=AOvVaw08ro_lJSTxqOLkDrcXiwUT&ust=1527765500372137
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2.1. Způsob podávání nabídek v 2. kvartální aukci  

Zájemci o službu TRU předkládají nabídky během nabídkového okna od 22. října 2018, 9:00 

SELČ do 5. listopadu 2018, 12:00 SELČ prostřednictvím nabídkového formuláře.  

 

Vyplněný a podepsaný nabídkový formulář pro směr z České republiky do Rakouska je nutné 

zaslat na adresu:  

 

NET4GAS, s.r.o.  

Na Hřebenech II 1718/8 

140 21 Praha 4 

Česká republika 

 

K rukám:  

p. David Urban 

Obchodní oddělení 

 

Vyplněné a podepsané podmínky nabídky a nabídkový formulář pro směr z Rakouska do 

České republiky musí být odeslán na adresu: 

 

Gas Connect Austria GmbH 

Floridsdorfer Hauptstraße 1  

1210 Vídeň 

Rakousko 

 

K rukám:  

p. Aleksandar Savic 

Sales Transmission and Distribution Department 

 

2.2. Alokační mechanismus 

Po uzavření nabídkového okna a doručení všech platných nabídek se jako alokační postup 

použije algoritmus aukce s jednotnou cenou (tj. stejný postup jako při aukcích Day Ahead 

na aukčních platformách). 

Jeho hlavní charakteristiky jsou následující:  

• Proběhne jen jedno nabídkové kolo, tj. nabídkové okno.  

• Zákazník může předložit až 10 nabídek pro jednu aukci/kvartál.  

• Všechny nabídky jsou seřazeny v sestupném pořadí podle nabízené ceny, tj. minimál-

ní cena + prémie. 

• Nejnižší nabízená cena ze všech přijatých nabídek bude považována za zúčtovací ce-

nu, tj. stejnou cena pro všechny úspěšné zákazníky. 

https://www.gasconnect.at/
https://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj5a2UqK3bAhUJ_KQKHQytCGEQjRx6BAgBEAU&url=https://ekonomika.idnes.cz/rwe-transgas-net-se-prejmenoval-na-net4gas-fii-/ekoakcie.aspx?c=A100304_151105_ekoakcie_fih&psig=AOvVaw08ro_lJSTxqOLkDrcXiwUT&ust=1527765500372137
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• Možnost „Fill-or-kill“ s ohledem na podmínku minimálního objemu. Pokud bude aloko-

vaná služba TRU nižší než požadovaný minimální objem služby TRU, bude nabídka 

považována za neúspěšnou.  

• V případě stejně ohodnocených nabídek v rámci jedné aukce se použije alokace pro-

rata.  

• Rezervovaná cena je regulovaný tarif včetně časových faktorů, tam kde je to vhodné.  

 

3. Cena a poplatek za službu 

3.1. Cena služby TRU z České republiky do Rakouska 

Kvartální cena služby TRU v České republice pro plynárenský rok 2018/2019 se skládá ze 

dvou částí:  

a) pevné kvartální ceny (minimální cena), která činí 1 049,97 Kč/MWh/den/kvartál, a 

b) variabilní ceny – závislá na nominovaném objemu a činí 0,003 x CNCG Kč/MWh, 

kde CNCG je plánovaná kupní cena plynu na příští plynárenský den, určená jako hodnota ceny ke kon-

ci dne na evropské energetické burze pro nadcházející plynárenský den D+1 pro produkt v den 1 MW 

pro NCG v aktuální plynárenský den D; denní cena v EUR/MWh se převede na Kč/MWh podle denního 

směnného kurzu EUR/Kč vyhlášeného ČNB v aktuální plynárenský den D. 

 

Úplný popis cen služby TRU v ČR je uveden v částech 1.1.1.2. a 1.1.2. Cenového rozhodnutí 

č. 5/2017 na rok 2018 a Cenového rozhodnutí č. 1/2018 na rok 2019.  

 

Měsíční poplatek za službu TRU pro směr z České republiky do Rakouska je součtem násob-

ku jedné třetiny pevné kvartální ceny a alokovaného objemu služby TRU (pevná část poplat-

ku) a násobku variabilní ceny a objemu nominace přepravy na sousední trh (variabilní část 

poplatku).  

 

3.2. Cena služby TRU z Rakouska do České republiky 

Následující tabulka ukazuje minimální cenu pro každý produkt nabízený v 1. kvartální aukci 

služby TRU:  

 

Produkt  
  

Období  
  Cena 

EUR/kWh/h/runtime 

Kvartál 1 01.01.2019 / 06:00 CE(S)T – 01.04.2019 / 06:00 CE(S)T 1,88 

Kvartál 2 01.04.2019 / 06:00 CE(S)T – 01.07.2019 / 06:00 CE(S)T 1,90 

Kvartál 3 01.07.2019 / 06:00 CE(S)T – 01.10.2019 / 06:00 CE(S)T 1,92 

https://www.gasconnect.at/
https://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj5a2UqK3bAhUJ_KQKHQytCGEQjRx6BAgBEAU&url=https://ekonomika.idnes.cz/rwe-transgas-net-se-prejmenoval-na-net4gas-fii-/ekoakcie.aspx?c=A100304_151105_ekoakcie_fih&psig=AOvVaw08ro_lJSTxqOLkDrcXiwUT&ust=1527765500372137
https://www.eru.cz/documents/10540/2887244/ERV_7_2017.pdf/71294b52-8886-427e-9a51-0eb72af0f8f2
https://www.eru.cz/documents/10540/2887244/ERV_7_2017.pdf/71294b52-8886-427e-9a51-0eb72af0f8f2
http://www.eru.cz/documents/10540/3899124/ERV_3_2018.pdf/db98632f-e571-488c-85a1-8310e8459052
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Minimální cena pro aukci služby TRU představuje schválený roční tarif za službu TRU z Ra-

kouska do České republiky, který činí 7,27 EUR/kWh/h/r. Pro jiné doby provozování se použije 

tarif služby TRU podle rakouské vyhlášky o poplatcích v plynárenské soustavě, včetně časo-

vých faktorů, v aktuálním znění.1 

 

4. Další podmínky 

Více informací ke službě TRU naleznete v Informačním listu o službě TRU (vydaném před 

začátkem roční aukce), který je zveřejněn na internetových stránkách obou provozovatelů 

přepravních soustav.   

Všechny platné obchodní podmínky pro službu TRU z Rakouska do České republiky jsou 

uvedeny v „podmínkách nabídky a nabídkovém formuláři“ pro tuto službu, který je zveřejněn 

na internetových stránkách www.gasconnect.at.  

Všechny příslušné doplňkové podmínky pro službu TRU z České republiky do Rakouska jsou 

uvedeny v oddílu F, článku 20 Řádu provozovatele přepravní soustavy společnosti N4G. 

 

                                                      
1 Pro podrobnosti viz článek 6 podmínek nabídky a nabídkového formuláře společnosti GCA pro službu 
Trading Region Uprade 

https://www.gasconnect.at/
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