Připomínky k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2017-2026 společnosti NET4GAS, s.r.o.
Č.p.
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Subjekt

OTE, a.s.

OTE, a.s.

Svaz průmyslu a
dopravy ČR

Dotčené ustanovení

Připomínka/Zdůvodnění

Vyjádření předkladatele

Vypořádání připomínek

kap. 4.6

OTE, a.s., jako operátor trhu, má povinnost zpracovávat alespoň
jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a
plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a
poptávkou elektřiny a plynu, jejíž součástí je i vývoj české
plynárenské soustavy. V kapitole 4.6 Desetiletého plánu rozvoje
přepravní soustavy v České republice 2017-2026 (dále jen
"Desetiletý plán") jsou uvedeny budoucí projekty, které mají
dopad i na zpracování této zprávy. Domníváme se, že by bylo
vhodné u všech projektů uvést informace o stavu těchto projektů
v podobném rozsahu, jako jsou uvedeny informace např. o
projektu STORK II.

Společnost NET4GAS, s.r.o., jako předkladatel
Desetiletého plánu, se k dané připomínce
nevyjádřila, pouze zdůraznila svůj nesouhlas s
vyřazením projektu s označením TRA-N-133 z
Desetiletého plánu.

Budoucí projekty byly shodným způsobem uvedeny již v původním Desetiletém plánu, jenž byl předmětem konzultačního procesu společnosti NET4GAS s.r.o. ve
dnech 18. července 2016 – 12. srpna 2016, a dále byl zveřejněn k případným připomínkám na stránkách ERÚ ve dnech 3. listopadu 2016 – 18. listopadu 2016.
Společnost OTE, a.s. měla možnost požadovat uvedené již v rámci těchto konzultací, kdy žádná taková připomínka nebyla vznesena. ERÚ tedy tuto připomínku
společnosti OTE, a.s. neakceptuje z důvodů procesní efektivity.

kap. 4.6

V závěru kapitoly 4.6 je pro některé projekty dále zmíněn odkaz na
Rozhodnutí ERÚ č. j. 11390-15/2016-ERU ze dne 9. srpna 2017,
které bohužel není veřejně dostupné. I vzhledem k tomu, že jsou
tyto projekty dále zmíněny v kapitole 5 Desetiletého plánu
(Projekty společného zájmu PCI), doporučujeme vložit hlavní
závěry tohoto rozhodnutí do Desetiletého plánu tak, aby bylo
zřejmé, v jakém stavu se projekty nachází.

Společnost NET4GAS, s.r.o., jako předkladatel
Desetiletého plánu, se k dané připomínce
nevyjádřila, pouze zdůraznila svůj nesouhlas s
vyřazením projektu s označením TRA-N-133 z
Desetiletého plánu.

Požadavek na uvedení hlavních závěrů rozhodnutí o nařízení změny plánu č. j. 11390-15/2016-ERU ze dne 9. srpna 2017 v Desetiletém plánu ve vztahu
k vyřazeným projektům je akceptovatelný s ohledem na informační kontinuitu, nicméně jak vyplývá z ustanovení § 58k odst. 3 energetického zákona,
který transponuje čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním
plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, jako taková není tato informace jeho zákonem požadovanou součástí. V případě důvodných požadavků o transparentní
vysvětlení nezařazení konkrétních projektů v rámci Desetiletého plánu je možné požádat ERÚ o poskytnutí těchto informací v souladu s právem na svobodný
přístup k informacím; v případě žádosti ohledně aktuálního stavu těchto projektů je nutné odkázat na provozovatele přepravní soustavy.

Společnost NET4GAS, s.r.o., jako předkladatel
Desetiletého plánu, se k dané připomínce
nevyjádřila, pouze zdůraznila svůj nesouhlas s
vyřazením projektu s označením TRA-N-133 z
Desetiletého plánu.

Požadavek na transparentní vysvětlení vyřazení projektu Obousměrného rakousko-českého propojení (BACI) z Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy je
akceptovatelný s ohledem na informační kontinuitu, nicméně jak vyplývá z ustanovení § 58k odst. 3 energetického zákona, jako taková není tato informace
zákonem požadovanou součástí Desetiletého plánu. Z tohoto důvodu ERÚ k danému požadavku může pouze sdělit, že předmětný projekt svou podstatou
nenaplňuje charakteristiku účinného opatření ve smyslu ustanovení § 58k odst. 3 energetického zákona, dle kterého jsou předmětem desetiletého plánu rozvoje
přepravní soustavy opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou kapacitu přepravní soustavy, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečnosti
dodávek plynu. Zmíněné ustanovení transponuje čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech
pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, dle něhož musí desetiletý plán obsahovat účinná opatření s cílem zajistit přiměřenost
soustavy a bezpečnost dodávek. V případě důvodných požadavků o transparentní vysvětlení nezařazení konkrétních projektů v rámci Desetiletého plánu je
možné požádat ERÚ o poskytnutí těchto informací v souladu s právem na svobodný přístup k informacím.

Předmětný materiál veřejné konzultace oproti předcházející verzi
neobsahuje např. informaci o projektu Obousměrného rakouskočeského propojení, BACI, přičemž tento postup není ze strany ERÚ
nijak zdůvodněn. SPČR nepřísluší vyjadřovat se k tomu, zda se mají
jednotlivé investiční záměry realizovat či nikoliv. Avšak vzhledem k
zachování informační kontinuity a úplné informovanosti veřejnosti
žádáme ERÚ o transparentní vysvětlení vyřazení tohoto projektu z
Desetiletého plánu a případné doplnění této informace do
předmětného plánu.

