
Podmínky elektronické aukce provozovatele Podzemního zásobníku plynu 
MND Gas Storage a.s. pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným 
výkonem na novou skladovací kapacitu konané dne 15. 12. 2011 (dále jen 
„Podmínky aukce“)  
 
Úvodní ustanovení  

Tyto podmínky aukce jsou vypracovány v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými 
právními předpisy zejména pak vyhláškou č. 365/2009 Sb. a Řádem provozovatele podzemního 
zásobníku plynu MND Gas Storage a.s (dále jen „Řád“).  
 
Účast v aukci konané dne 15. 12. 2011 (dále jen „aukce“) je možná za předpokladu splnění 
(doložení) základních podmínek pro postup při rezervaci skladovací kapacity uvedených v Řádu 
(část II.) Postup složení finanční jistoty a důsledky s tím spojené ve smyslu § 17 vyhlášky 
č. 365/2009 Sb. jsou upraveny ve Smlouvě o účasti v aukci, jejíž vzor je uveden v bodě 5 (příloze 
č. 1). Žadatel a skladovatel uzavřou Smlouvu o účasti v aukci do 2. 12. 2011. Další záležitosti 
týkající se aukce, které nejsou uvedeny v Podmínkách aukce nebo Smlouvě o účasti v aukci, se 
řídí Vyhláškou č. 365/2009 Sb. a Řádem.  
 
Pokud se aukce zúčastní dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku 
plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám 
nebo ve spojení s jinými  dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku 
plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má 
u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 
80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, skladovatel požadavek tohoto 
dodavatele plynu, popřípadě  těchto dodavatelů plynu, na rezervaci skladovací kapacity sníží o 
požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi 
volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů. 
 

Základní parametry podmínek aukce  

Typ rezervované skladovací kapacity:   Roční skladovací kapacita s pevným výkonem na 
      novou skladovací kapacitu  
Termín konání aukce:     15. 12. 2011  
Skladovací období:     1. 4. 2012, 6:00 hod – 1. 4. 2013, 6:00 hod  
Celková výše nové skladovací kapacity: 35 000 000 m3 (pro skladovací rok 2012/2013) 
Nabízená skladovací kapacita (10 % konečného provozního objemu pro příslušný skladovací rok): 

3 500 000 m3 
Minimální množství v %, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem 
podzemního zásobníku plynu zrušena:  25 %  
 
1. Minimální cena  

Minimální (vyvolávací) cena pro skladovací rok (od 1. 4. 2012; 6:00 hod – 1. 4. 2013; 6:00 hod):  
0,74 Kč/m³ provozního objemu/skladovací rok.  
 
 



K této hlavní složce ceny za skladování bude pro stanovení konečné ceny připočtena ještě složka 
ceny za ostatní služby, která bude stanovena způsobem uvedeným ve vzorové smlouvě (viz. bod. 
6 Podmínek aukce).  
 
2. Termín aukce  

Termín zahájení aukce je stanoven na 15. 12. 2011 v 10:00 hod. s tím, že registrace žadatele do 
informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. pro 
účast v aukci bude provedena žadatelem nejpozději do 12. 12. 2011 do 16:00 hod.  
Termín ukončení aukce je stanoven do 15:00 hod. příslušného dne. V případě, že nebude aukce 
jakýkoli den ukončena (bude převis poptávky) do termínu ukončení aukce (15:00 hod.), bude 
aukce přerušena. Její pokračování pak bude probíhat v bezprostředně následujících pracovních 
dnech a to vždy ve stejných termínech pro zahájení a ukončení aukce do doby, než bude aukce 
ukončena (kapacita bude rezervována).  
 
3. Způsob zabezpečené elektronické komunikace a alternativní komunikace  

Aukce bude organizována prostřednictvím zabezpečeného internetového rozhraní, které je 
přístupné z internetových stránek provozovatele podzemního zásobníku plynu 
MND Gas Storage a.s.: www.gasstorage.cz (dle obrazových pokynů).  

V případě, že dojde k selhání aukčního systému (portálu) skladovatele, skladovatel tuto 
skutečnost oznámí vhodným způsobem aktivním žadatelům bez zbytečného odkladu od doby, 
kdy se o této skutečnosti dozví. Po dobu tohoto selhání je aukce přerušena a pokračování v aukci 
skladovatel oznámí vhodným způsobem aktivním žadatelům nejpozději 30 min. před jejím 
pokračováním. Aukce může pokračovat od posledního kola, které proběhlo řádně a podařilo se 
zachytit (uložit) v aukčním systému nebo znovu prvním kolem (pokud nejsou dostupné nebo 
použitelné informace z uskutečněných kol aukce). 

Pokud se skladovateli nepodaří aukční systém zprovoznit do 5. pracovních dnů od jeho selhání, 
nebo do 50. pracovního dne před prvním dnem skladovacího období, na které je aukce 
vyhlášena, je skladovatel oprávněn aukci přerušit na dobu max. 30 kalendářních dní za účelem 
odstranění chyby. Termín pokračování aukce zveřejní skladovatel nejpozději 5 pracovních dní 
před jejím pokračováním.  
 
V případě, že dojde k selhání elektronické komunikace v průběhu aukce ze strany žadatele, lze 
použít alternativní způsob komunikace prostřednictvím faxu a to prostřednictvím čísla 
+420 225 010 507 s tím, že aukční požadavek zaslaný tímto způsobem komunikace musí 
obsahovat následující:  
přesnou identifikaci žadatele  

označení aukce včetně čísla aukčního kola, pro které je požadavek zadáván  

výši požadavku na skladovací kapacitu způsobem odpovídajícím podmínkám aukce (formou 
čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa, které vyjadřuje procentuální podíl z velikosti volné 
skladovací kapacity)  

podpis oprávněné osoby  
 
V případě, že žadatel bude nucen přistoupit k této alternativní komunikaci, je povinen tuto 
skutečnost oznámit provozovateli podzemního zásobníku MND Gas Storage a.s., a to na telefonní 

http://www.gasstorage.cz/


číslo +420 225 010 499 s tím, že toto oznámení musí být provedeno nejpozději do konce 
příslušného aukčního kola (ve kterém k selhání došlo). Pokud žadatel takto neučiní, bude výše 
požadavku v příslušném aukčním kole (kde hodlal využít alternativní komunikaci) považována za 
0. Provozovatel podzemního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. má právo, v případě použití 
alternativní komunikace, aukci přerušit na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro náležité 
zprovoznění alternativní komunikace.  
 
4. Postup složení finanční jistoty  

Výše složené finanční jistoty je určována podle výše maximálního požadavku žadatele na 
rezervaci skladovací kapacity v aukci, a to způsobem dle vzorce:  
 
Požadavek na výši složené finanční jistoty = max. požadavek na skladovací kapacitu * 0,05 * 0,74 
(např. pro 3 500 000 m3 skladovací kapacity je výše finanční jistoty 129 500 Kč)  
 
Podrobný postup pro způsob složení finanční jistoty je uveden v následujícím vzoru Smlouvy o 
účasti v aukci (viz. Příloha č. 1 Podmínek).  
 
5. Vzor smlouvy o účasti v aukci  

Vzor smlouvy o účasti v aukci je obsažen v Příloze č. 1 Podmínek aukce.  
 
6. Vzor smlouvy o uskladňování plynu  

Vzor smlouvy o uskladňování plynu je obsažen v Příloze č. 2 Podmínek aukce a bude s účastníky 
aukce uzavřena podle postupu uvedeného v Řádu. Smlouva bude uzavřena s účastníky aukce, 
kteří doloží splnění finanční způsobilosti v souladu s Řádem (příloha č. 1), a bude jim rezervována 
skladovací kapacita.   
 
7. Délka trvání smlouvy o uskladňování plynu.  

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem bude 
uzavírána na dobu účinnosti od 1. 4. 2012; 6:00 hod – 1. 4. 2013; 6:00 hod.  
 
8. Velikost volné (nabízené) skladovací kapacity  

Konečná celková nabízená skladovací kapacita:  
 

 Celkový provozní objem 3 500 000 m³ plynu  

 Celkový maximální těžební výkon 200 000 m³/den  

 Celkový maximální vtláčecí výkon 100 000 m³/den  
 
 
Průběh těžebního a vláčecího výkonu závisí na provozním objemu (vtláčecí a těžební křivka) a je 
uveden v Příloze č. 1 Vzoru smlouvy o uskladňování plynu (viz. bod č. 6 Podmínek aukce). Poměr 
(velikost) maximálního těžebního a vtláčecího výkonu k rezervovanému provoznímu objemu (s 
ohledem na výsledek aukce) bude stanoven pro žadatele ve stejném poměru, jako je celkový 
provozní objem k celkovému maximálnímu těžebnímu a vtláčecímu výkonu.  



 
9. Velikost navýšení ceny mezi aukčními koly  

V průběhu celé aukce bude mezi aukčními koly velikost navýšení ceny za 1 m3 provozního 

objemu – 0,05 Kč 

10. Doba rezervace skladovací kapacity  

Maximální a zároveň minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok. 

11. Minimální množství 

Provozovatel podzemního zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. může aukci zrušit, pokud 
nebude rezervováno minimální množství v rozsahu 25 % celkové nabízené skladovací kapacity 
uvedené v bodě 8 Podmínek aukce. 

12. Vzor elektronické žádosti  

Vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního 
zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. pro účast v aukci (vyplnění probíhá dle obrazových 
pokynů):  
 
Právnická osoba  

 
 
Fyzická osoba  



 
 
Pozn.: číslo licence na obchod s plynem je nepovinný údaj 
 
13. Časový harmonogram  

15. 11. 2011 Vyhlášení aukce 

do 2. 12. 2011 Uzavření smlouvy o účasti v aukci (doložení 
splnění základních podmínek pro účast v aukci) 

do 9. 12. 2011 Složení finanční jistoty 

do 12. 12. 2011 do 16 hod Registrace žadatelů pro účast v aukci 

15. 12. 2011, od 10:00 Průběh aukce 

do 8 pracovních dnů od oznámení rezervace 
kapacit žadateli 

Uzavření smlouvy o uskladňování plynu 

do 10 dnů od uzavření smlouvy o uskladňování 
plynu 

Vrácení finanční jistoty 

do 10 dnů od ukončení aukce (pokud kapacita 
nebyla přidělena) 

Vrácení finanční jistoty 

 


