Trading Region Upgrade (TRU) – Informační list
Jednoletý pilotní projekt 2018/2019
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tento informační list shrnuje klíčové body
procesu prodeje služby TRU v průběhu pilotní fáze s cílem soustředit všechny související informace do jednoho místa. Mějte ale na paměti, že tento list jako takový nepředstavuje závazný dokument. Před zapojením do aukce se seznamte s právně závaznými dokumenty (v případě České republiky to jsou: rámcová dohoda; oddíl F, článek 20 Řádu provozovatele přepravní soustavy; cenové rozhodnutí).

1. Obecný popis
1.1 Služba TRU obecně, doba provozování a celkový objem
TRU (Trading Region Upgrade) je speciálně koncipovaná služba, jejímž cílem je propojit rakouský a český trh s plynem. Službu TRU poskytují společnosti GAS CONNECT AUSTRIA
(GCA) a NET4GAS (N4G).
Služba TRU umožňuje přístup na sousední trh. Efekt pro uživatele služby TRU je takový, jako
by oba trhy byly přímo propojeny.
Po získání služby TRU je nutné službu alokovat do bilanční skupiny a nominovat prostřednictvím standardního postupu nominace kapacity. Služba TRU již zahrnuje příslušné přepravní
kapacity nezbytné pro danou přepravní trasy.
Pro službu TRU je plánována jednoletá pilotní fáze. Její hodnocení pak bude vycházet z výsledků a přínosů tohoto pilotního projektu.
V rámci jednoleté pilotní fáze bude služba TRU nabízena jako roční služba, tj. bude možné ji
využívat od 1. října 2018, 6:00 SE(L)Č do 1. října 2019, 6:00 SE(L)Č, v celkovém objemu
112 686 kWh/h.
Následující text obsahuje podrobné informace o procesu prodeje služby TRU, využívání a
ceně této služby i o otázkách vypořádávání a reportingu.

1.2 Přínosy služby TRU
Jako speciálně koncipovaná a inovativní služba umožní TRU uživatelům sítě provést nominaci
pro výstup z tržní oblasti Rakousko Východ, která bude bezprostředně spárována se vstupem
do tržní oblasti České republiky a naopak.
Služba TRU usnadňuje přeshraniční přepravu a přístup do obou tržních oblastí. Zjednoduší
transakce v důsledku uzavírání pouze jednoho kontraktu. Služba TRU dále sníží náklady na
transakce a výrazně zvýší flexibilitu obchodování. To vytvoří další obchodní příležitosti.

2. Prodej služby TRU v rámci pilotní fáze (proces prodeje)
Prodej služby TRU bude realizován na základě nabídkové a alokační procedury.

2.1. Podmínky účasti
Během pilotní fáze bude služba TRU nabízena všem účastníkům trhu. Směr závisí na prodejci, tj. směr z České republiky do Rakouska prodává společnost N4G a směr z Rakouska do
České republiky zase společnost GCA.

2.2. Způsob podávání nabídek
Pro podávání nabídek otevřou provozovatelé přepravních soustav nabídkové okno od 2.
července 2018, 9:00 SELČ do 16. července 2018, 17:00 SELČ a zájemci budou mít možnost předložit svou nabídku prostřednictvím dražebního nabídkového formuláře (nabídkový
formulář služby TRU). Pokud bude nabídka doručena v čase mimo nabídkové okno a/nebo
pokud nabídka nebude splňovat formální požadavky, jak jsou specifikovány dále v textu a v
příslušném nabídkovém formuláři každého provozovatele přepravní soustavy, bude takováto
nabídka odmítnuta. Začátek období pro podávání nabídek bude zveřejněn na internetových
stránkách jednotlivých provozovatelů.
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
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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

Zájemci mohou na jednom nabídkovém formuláři příslušného provozovatele přepravní soustavy podat až 10 závazných nabídek. Nabízející musí poskytnout tyto informace:
a. Objem služby TRU, který mají v úmyslu rezervovat, vyjádřený v kWh/h za dobu
provozování podle požadavků příslušného nabídkového formuláře služby TRU.
b. Nabídky poptávající vyšší objemy služby TRU, než je celkový nabízený objem
služby 112 686 kWh/h ročně, budou odmítnuty.
c. Kontaktní údaje. Nabídky bez kontaktních údajů budou odmítnuty.
Provozovatelé přepravní soustavy potvrdí poptávané objemy nejpozději tři pracovní dny po
uzavření nabídkového okna.

2.3. 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.

•

Všechny nabídky jsou seřazeny v sestupném pořadí podle nabízené ceny, tj. minimální cena + prémie.
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•
•

Nejnižší nabízená cena ze všech přijatých nabídek bude považována za zúčtovací cenu, tj. stejnou cenu pro všechny úspěšné zákazníky.
Možnost „Fill-or-kill“ s ohledem na podmínku minimálního objemu. Pokud bude alokovaná služba TRU nižší než požadovaný minimální objem služby TRU, bude nabídka
považována za neúspěšnou.

•

V případě stejně hodnocených nabídek se použije alokace pro rata.

•

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

3. Provozování služby TRU (poskytování služby)
Obecně platí, že služba TRU bude realizována v rámci standardních nominačních procedur.

3.1.

Začínáme se službou TRU, nominace a renominace

I když je služba TRU provozována jako běžná přepravní kapacita mezi dvěma virtuálními body, vyplývají z různého nastavení trhů některé rozdíly (tržní pravidla).
Po zakoupení určitého objemu služby TRU v rámci nabídkového mechanismu uzavřou zákazníci s provozovatelem přepravní soustavy smlouvu o poskytnutí služby TRU (nebo obdrží potvrzení o alokaci služby TRU). Provozovatelé přepravních soustav také zaregistrují smlouvy o
poskytnutí služby TRU do svých IT systémů [Capacity Utilization v případě GCA a trygas v
případě N4G] tak, aby držitel smlouvy o poskytnutí služby TRU mohl své přidělené objemy
služby TRU spravovat, např. alokovat příslušnému uživateli služby TRU (odpovědné bilanční
skupině v Rakousku). Zákazníci využívající službu TRU budou moci nominovat službu TRU
(poprvé pro plynárenský den 1. října 2018) za následujících podmínek:
•

Pro oba trhy obecně platí
o
o

Zákazníci využívající službu TRU musí být oprávněni nominovat na obou trzích.
Služba TRU bude nominována stejným způsobem jako přepravní kapacita.
▪ Pro realizaci nominace platí stejné realizační lhůty.
▪ Počítá se s tím, že doba nutná pro realizaci renominace v případě služby TRU bude 2 hodiny počínaje celou hodinou předcházející podání renominace. Pokud není stanoveno jinak, budou použita stávající pravidla
trhu.

o

Zákazníci využívající službu TRU obdrží všechna potřebná potvrzení tak, aby
mohli včas řádně provést vyrovnání svých odchylek.

o

Formát výměny dat, který je třeba používat pro nominaci služby TRU, je edigas
4.0 nebo některá pozdější verze.
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•

V Rakousku [TRU ve směru od AT do ČR na základě smlouvy s GCA]
o Služba TRU musí být přiřazena k nějaké bilanční skupině.
▪ Alokační mechanismus je stejný jako pro přepravní kapacitu, tzn. že
alokace bude provedena prostřednictvím systému „Capacity Utilization“
společnosti GCA.
▪ Služba TRU může být přiřazena k nějaké existující bilanční skupině během 2 hodin nutných pro realizaci nominace před zamýšleným využitím
této služby.
▪ Doba nutná k realizaci nominace v případě prvního provozního nastavení pro každou novou bilanční skupinu činí 5 pracovních dní.
o Nominace služby TRU budou zpracovávány prostřednictvím systému „Gas
Management System (GMS)“.

•

V České republice [TRU ve směru od ČR do AT na základě smlouvy s N4G]
o Uživatelé služby TRU vstupující na český trh se registrují u českého trhu OTE
[www.ote-cr.cz].
o Uživatelé služby TRU, kteří na český trh nevstupují, se registrují u společnosti
N4G.
o Nominace budou zpracovávány prostřednictvím IT systému (trygas) a systému
CDS OTE.
o Pravidla CMP nebudou minimálně po dobu pilotní fáze uplatňována.

3.2.

Vyrovnávání odchylek

Nominovaná služba TRU bude přiřazena bilančním účtům v rámci příslušné tržní oblasti a
uplatní se pravidla pro vyrovnávání odchylek tohoto plynárenského trhu. To znamená, že režimy vyrovnávání odchylek platné na rakouském a českém trhu s plynem nejsou službou TRU
nijak dotčeny.

4. Cena za službu a poplatek za službu
4.1.

Cena služby TRU z České republiky do Rakouska

Cena za službu TRU v České republice za roky 2018/2019 se skládá ze dvou částí:
a) pevné ceny (minimální ceny), která činí 3 818,06 Kč/MWh/d/a, a
b) variabilní ceny – v závislosti na nominovaném objemu, která 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

5

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 části 1.1.1.2. cenového rozhodnutí č. 5/2017
na rok 2018 a cenového rozhodnutí č. 1/2018 na rok 2019.
Měsíční poplatek za službu pro směr z České republiky do Rakouska je součtem násobku
jedné dvanáctiny pevné ceny a alokovaného objemu služby TRU (pevná část poplatku) a násobku proměnné složky a přepravního objemu nominovaného na sousední trh [proměnná
(variabilní) část poplatku].

4.2.

Cena služby TRU z Rakouska do České republiky

Minimální cena pro aukci služby TRU představuje schválený roční tarif za službu TRU z Rakouska do České republiky, který činí 7,27 EUR/kWh/h/a. Pro jiné doby provozování se použije tarif služby TRU podle rakouské vyhlášky o poplatcích v plynárenské soustavě, včetně časových faktorů, v aktuálním znění.1

5. Fakturace a platby
Služba TRU bude účtována měsíčně zvláštní fakturou.

6. Další podmínky
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.

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