Trading Region Upgrade (TRU) – Pilotní projekt 2018/2019
Oznámení aukce služby TRU day-ahead
V rámci jednoleté pilotní fáze Gas Connect Austria (GCA) a NET4GAS (N4G) nabídnou
zbývající kapacitu služby TRU jako denní produkt v režimu na následující den (TRU dayahead).
Aukce služby TRU day-ahead budou probíhat na aukční platformě PRISMA od 31. října
2018 16:30 CE(S)T (tj. první aukce bude na plynárenský den 1. listopadu 2018).
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Toto oznámení shrnuje klíčové body týkající
se day-ahead aukcí 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 21 Řádu provozovatele přepravní soustavy; Cenové rozhodnutí).

1. Doba provozování a objem denní služby TRU
V rámci day ahead aukcí služby TRU budou nabídnuty následující kapacity:

Období

Aukce
Produkt

Dayahead

Počáteční datum
a čas

od

31.10.2018
16:30 CE(S)T

01.11.2018
06:00 CE(S)T

do

02.11.2018
06:00 CE(S)T

v kWh/h/období

Maximální
nabízená TRU
kapacita **
AT → CZ

22,000 *

112,000

Maximální nabízená
TRU kapacita **
CZ → AT

v kWh/h/období

a dále se bude opakovat denně až do
30.09.2019

* Pro směr z České republiky do Rakouska nebude služba TRU day-ahead k dispozici ve
2. čtvrtletí 2019 a 3.čtvrtletí 2019, protože příslušná množství kapacity již byla vyprodána.

** Dostupné množství kapacity TRU day ahead se může snížit vlivem prodeje TRU v čtvrtletních a / nebo měsíčních aukcích.

2. Proces prodeje služby TRU day-ahead
Prodej služby TRU day-ahead bude probíhat formou standardních day-ahead aukcí pro nekoordinovanou přepravní kapacitu na platformě PRISMA, přičemž směr z Čech do Rakouska prodává N4G a směr z Rakouska do Čech prodává GCA.

2.1. Způsob podávání nabídek
Od 31. října 2018 provozovatelé přepravních soustav prodávají službu TRU day-ahead prostřednictvím standardních day-ahead aukcí pro nekoordinovanou přepravní kapacitu na platformě PRISMA (tj. N4G prodává směr CZ-AT a GCA směr AT-CZ) na následujících bodech:
Směr AT - CZ: "TRU AT -> CZ" (EIC: 25Z - TRU-AT-CZ-0)
Směr CZ - AT: "TRU CZ -> AT" (EIC: 27Z - TRU - CZ - AT - 5)

2.2. Alokační mechanismus
Pro službu TRU day-ahead bude jako alokační mechanismus použit standardní aukční algoritmus platformy PRISMA, tj. algoritmus aukce s jednotou cenou.

3. Cena a poplatek za službu
3.1.

Cena služby TRU day-ahead z České republiky do Rakouska

Cena služby TRU day-ahead v České republice pro plynárenský rok 2018/2019 se skládá ze
dvou částí:
a) pevné měsíční ceny (minimální cena), která činí 15,69 Kč/MWh/den, 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 konci
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 1.1.6. Cenového rozhodnutí
č. 5/2017 na rok 2018 a Cenového rozhodnutí č. 1/2018 na rok 2019.
Denní poplatek za službu TRU pro směr z České republiky do Rakouska je součtem násobku
pevné denní ceny a alokovaného objemu služby TRU day-ahead (pevná část poplatku) a násobku variabilní ceny a objemu nominace přepravy na sousední trh (variabilní část poplatku).
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3.2.

Cena služby TRU day-ahead z Rakouska do České republiky

Následující tabulka ukazuje minimální cenu pro TRU day-ahead z Rakouska do České republiky:

Služba

Minimální cena
v centech EUR/kWh/h/období

Day-Ahead

2.59

Minimální cena pro aukci služby TRU je vypočtena na základě schváleného ročního tarifu za
službu TRU z Rakouska do České republiky ve výši 7,27 EUR/kWh/h/r v souladu s rakouskou
vyhláškou o poplatcích v plynárenské soustavě, včetně časových faktorů, v aktuálním znění. 1

4. Další podmínky
Aby bylo možné využívat / nominovat službu TRU day-ahead, musí si zákazníci zajistit
vygenerování příslušných shipper párů nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přepravy.
Pro informace ohledně shipper párů a jejich nastavení kontaktujte, prosím, commercial.dispatching@gasconnect.at nebo capacitybooking@net4gas.cz.
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 příslušné doplňkové podmínky pro službu TRU z České republiky do Rakouska jsou
uvedeny v oddílu F, článku 21 Řádu provozovatele přepravní soustavy společnosti N4G.

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