Příloha A
1.

Podmínky elektronické aukce

Základní popis nabízené skladovací kapacity

Skladovací období:

2 skladovací roky
(1. 4. 2021, 06:00 – 1. 4. 2023, 06:00)

Nabízená celková skladovací kapacita:

534 GWh

Maximální vtláčecí výkon:

7 700 MWh/den (90 dnů vtláčení dle vtláčecí křivky)

Maximální těžební výkon:

9 600 MWh/den (70 dnů těžby dle těžební křivky)

2.

Termín konání elektronické aukce

Elektronická aukce se koná dne 26. 1. 2021 od 10:00.
3.

Podmínky pro účast v elektronické aukci

Zájemce, který splní podmínku registrace v aukčním systému a složí finanční jistotu pro účasti v aukci, se stává
Účastníkem aukce (dále jen „Účastník“).
Podmínky pro účast v aukci jsou následující:
I.

Registrace v aukčním systému

Aukční aplikace je přístupná na webové adrese http://mndgs.proebiz.com/.
Zájemce, který nemá předešlou registraci v systému, bude dotázán, zda je fyzická či právnická osoba, a poté mu
bude nabídnut příslušný vzor formuláře, který musí hodnověrně a zcela vyplnit. Na závěr si zvolí své přístupové
údaje do systému (uživatelské jméno a heslo) a formulář odešle.
Stávajícím a nově zaregistrovaným zájemcům se po přihlášení zobrazí seznam všech aukcí. Aktuální aukce jsou
zvýrazněny červeně.
Následně zájemce potvrdí, že žádá o účast v aukci – tímto krokem bude do aukce přihlášen. Zájemce je povinen
přihlásit se do aukce nejpozději do 25. 1. 2021, 18:00 hod.
Přihlášením do aukce zájemce potvrzuje následující skutečnosti a dohody s Vyhlašovatelem:
-

souhlasí s podmínkami Soutěže,

-

v případě zájemce fyzické osoby – neomezenou svéprávnost,

-

v případě zájemce právnické osoby nebo zájemce fyzické osoby, která je v aukci zastoupená jinou osobou
– jejím jménem nebo za ní bude v aukci jednat osoba s dostatečným jednatelským resp. zástupčím
oprávněním,

-

není dlužníkem vůči Vyhlašovateli nebo Skladovateli,

-

není v likvidaci,

-

na majetek zájemce neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

-

je schopen po celou dobu trvání postoupené smlouvy o uskladňování plynu zabezpečit 24hodinovou
komunikaci se Skladovatelem prostřednictvím příslušného webového rozhraní a telefonickou cestou (např.
dispečink),

-

v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější nebo jedna z nejvhodnějších, uzavře
s Vyhlašovatelem a Skladovatelem Dohodu o postoupení ve lhůtách dle bodu 6 podmínek Soutěže,
a v případě, že tak neučiní, může vůči němu uplatnit Vyhlašovatel smluvní pokutu ve výši sumy finanční
jistoty složené dle bodu 3, části II této Přílohy, a

-

v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější nebo jedna z nejvhodnějších, prokáže
bezodkladně vůči Skladovateli splnění podmínek finanční způsobilosti, tak jak jsou stanovené v Příloze č. 1
Řádu provozovatele zásobníku plynu společnosti Skladovatele (dostupné z https://www.gasstorage.cz/wpcontent/uploads/2020/05/%C5%98%C3%A1dprovozovatele_MNDGS_CZ_platn%C3%BD_od_1_6_2020.pdf).

II.

Složení finanční jistoty

Výše finanční jistoty je určována podle výše maximálního zájmu o skladovací kapacitu:
3 500 CZK nebo 133 EUR za každý požadovaný 1 GWh skladovací kapacity nebo
(při zájmu o celou nabízenou skladovací kapacitu činí jistota 1 869 000 CZK nebo 71 022 EUR).
Poskytnutí finanční jistoty je možné:
1. prostřednictvím předložení originálu bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky s částkou ve výši
nabízené finanční jistoty a platností alespoň do 29. března 2021 (včetně),
2. v CZK: prostřednictvím složení peněžité kauce bankovním převodem na účet číslo: 17402743/0300
s variabilním symbolem IČ zájemce (u fyzické osoby bez IČ den, měsíc a rok narození žadatele), nebo
3. v EUR: prostřednictvím složení peněžité kauce bankovním převodem na účet číslo: 43-8227700227/0100
s variabilním symbolem IČ zájemce (u fyzické osoby bez IČ den, měsíc a rok narození žadatele).
Připsání finančních prostředků na jeden z výše uvedených účtů, resp. dodání příslušných listin musí proběhnout do
26. 1. 2021, 08:00 hod. (listiny nutno dodat kontaktní osobě do sídla Vyhlašovatele).
Účastníkům, jejichž návrh nebyl vyhodnocen jako nejvhodnější, bude složená finanční jistota vrácena do 5
pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníkům, jejichž návrh byl vyhodnocen jako nejvhodnější, bude složená
finanční jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Dohody o postoupení. V případě zrušení Soutěže
bude jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne zrušení.
4.

Vyvolávací cena

Vyvolávací cena za nabízenou skladovací kapacitu se určuje na 50 CZK za 1 MWh pro 1 skladovací rok.
5.

Průběh aukce

Aukce bude organizována prostřednictvím zabezpečeného internetového rozhraní, které je přístupné z:
http://mndgs.proebiz.com/.
Účastník podává požadavek na skladovací kapacitu v příslušném aukčním kole formou čísla uvedeného s přesností
na dvě desetinná místa, které vyjadřuje procentuální podíl z velikosti celkově nabízené skladovací kapacity.
Požadavek nelze v průběhu aukčního kola měnit.
Účastník může podat požadavek na skladovací kapacitu v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku
v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá požadavek nebo podá požadavek
s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky v žádném následujícím aukčním kole.
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Účastník smí podat požadavek na skladovací kapacitu maximálně do výše odpovídající složené finanční jistotě.
V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků k překročení hodnoty velikosti celkové nabízené
skladovací kapacity, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací
kapacity zvyšuje o 2 CZK.
Délka trvání jednoho aukčního kola je stanovena na 10 minut. V případě, že všichni Účastníci v rámci jednoho kola
vloží svůj požadavek do aukčního portálu a zadají taktéž žádost o zkrácení kola, bude délka aukčního kola adekvátně
zkrácena po zadání požadavku na zkrácení aukčního kola posledním z Účastníků.
6.

Alternativní forma komunikace pro případ selhání systémů

V případě, že dojde k selhání aukčního systému, Skladovatel jako koordinátor aukce oznámí tuto skutečnost všem
Účastníkům.
Po dobu selhání je aukce přerušena a pokračování v aukci oznámí koordinátor aukce vhodným způsobem všem
Účastníkům. 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).
V případě, že dojde k selhání elektronické komunikace v průběhu aukce ze strany Účastníka, lze použít alternativní
způsob komunikace prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu obchod@gasstorage.cz, zpráva musí
obsahovat minimálně:


přesnou identifikaci Účastníka,



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 celkově nabízené
skladovací kapacity).

7.

Ukončení aukce

Ukončení aukce s výběrem nejvhodnější nabídky resp. nabídek nastane, když je v aukčním kole součet požadavků
na skladovací kapacity všech Účastníků menší nebo roven hodnotě celkově nabízené skladovací kapacity, za
podmínky, že v prvním aukčním kole alespoň jeden Účastník zadá nenulový požadavek (dále jen „Úspěšné
ukončení“).
Ukončení aukce bez výběru nejvhodnější nabídky nastane, když v prvním kole není zadán žádný požadavek, nebo
jsou zadány pouze nulové požadavky.
8.

Vyhodnocení aukce: výběr nejvhodnějších nabídek a doplnění údajů v Dohodě o postoupení

V případě, že došlo k Úspěšnému ukončení, provede Vyhlašovatel výběr nejvhodnějších nabídek dle těchto pravidel:
I.

V případě, že ukončení nastane již v prvním kole aukce, vybere Vyhlašovatel nabídky všech Účastníků, kteří
zadali nenulový požadavek.

II.

V případě, že aukce pokračuje i po prvním kole, jsou podmínky výběru nejvhodnějších nabídek následující:
a. V případě, že v posledním kole byl součet všech požadavků Účastníků roven hodnotě celkově
nabízené skladovací kapacitě, Vyhlašovatel vybere nabídky Účastníků posledního kola jako
nejvhodnější.
b. V případě, že v posledním kole byl součet všech požadavků Účastníků posledního kola nižší než
celkově nabízená skladovací kapacita, pak jsou nejvhodnější nabídky následující:


nabídky všech Účastníků posledního kola aukce, a
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nerozdělená část celkové skladovací kapacity je rozdělena Účastníkům z předposledního kola
poměrně dle jejich nabídek z předposledního kola, přičemž požadavek Účastníka
v předposledním kole se pro tento případ snižuje o skladovací kapacitu, kterou takový Účastník
případně získal v posledním kole.

Výsledná skladovací kapacita se pro každého Účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější,
zaokrouhluje na celé kWh. Tato hodnota bude doplněna do čl. III odst. 1 přílohy č. 1 Dohody o postoupení (viz
Příloha B podmínek Aukce).
Poměr (velikost) maximálního těžebního a vtláčecího výkonu k přidělené skladovací kapacitě (s ohledem na
výsledek aukce) bude stanoven pro uchazeče ve stejném poměru, jako je celková skladovací kapacita k celkovému
maximálnímu těžebnímu a vtláčecímu výkonu. Tato hodnota bude doplněna do čl. III odst. 1 přílohy č. 1 Dohody o
postoupení.
Roční jednotková cena za skladovací kapacitu ve smyslu čl. IV odst. 1 písm. A) přílohy č. 1 Dohody o postoupení se
určí jako:
a) hodnota vyvolávací ceny dle bodu 4 této Přílohy v případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na skladovací
kapacity Účastníků v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity,
b) hodnota váženého průměru cen z posledního a předposledního aukčního kola, kde váhami je velikost přidělené
skladovací kapacity v posledním a v předposledním aukčním kole, v případě, že je Účastníku přidělená skladovací
kapacita také na základě požadavku v předposledním aukčním kole,
c) hodnota aukční ceny v posledním aukčním kole, v němž byla Účastníkovi přidělena skladovací kapacitu, v případě,
že je rezervována celá velikost nabízené skladovací kapacity.
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