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Podmínky elektronické aukce provozovatele zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s. na měsíční 
skladovací kapacitu s pevným výkonem, vyhlášenou na den 16. 2. 2023 (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. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, v platném znění (dále 
jen „Pravidla trhu“) a Řádem provozovatele zásobníku plynu Moravia Gas Storage a.s (dále jen „Řád 
provozovatele“; Moravia Gas Storage a.s. dále jen „MGS“). 

Podmínky účasti v aukci konané dne 16. 2. 2023 (dále jen „Aukce“) jsou stanoveny v těchto 
Podmínkách aukce a v části II. Řádu provozovatele. Další záležitosti týkající se Aukce, které nejsou 
uvedeny v Podmínkách aukce nebo v Řádu provozovatele, se řídí Pravidly trhu.  

MGS si vyhrazuje právo zrušit Aukci bez udání důvodu, a to až do 12:00 SEČ dne 16 února 2023. Zrušení 
elektronické aukce se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“). Potenciální žadatel / žadatel nemá právo na náhradu 
škody ve smyslu ustanovení § 1729 OZ. Potenciální žadatel / žadatel nemá nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí nebo přípravou účasti v Aukci. 
 

Základní parametry podmínek Aukce  

Vyhlašovatel Aukce provozovatel zásobníku plynu společnost Moravia Gas 
Storage a.s., IČ: 28506065   

Typ rezervované skladovací kapacity:  měsíční skladovací kapacita (s pevným výkonem) dle § 50 
odst. 5 písm. b) Pravidel trhu  

Termín konání Aukce:            16. 2. 2023, 13:00 hod. SEČ 

Skladovací období:  12 skladovacích měsíců od 1.4.2023 6:00 hod. do 1.4.2024 
6:00 hod. SEČ. 

Skladovací kapacita:           4 314 240 MWh 

1. Minimální jednotková cena  

Minimální (vyvolávací) cena pro skladovací období je určena následujícím vzorcem: 

PU = PF + K 

Kde: 

PU reprezentuje jednotkovou cenu skladovací kapacity, cena je určena v EUR za 1 MWh 
rezervované skladovací kapacity za skladovací období; 

PF reprezentuje fixní základ rovný 6,15 EUR za 1 MWh rezervované skladovací kapacity za 
skladovací období; 

K  reprezentuje růstový koeficient – základ pro navyšování ceny za jednotku skladovací kapacity 
v jednotlivých kolech aukce; pro první kolo elektronické aukce se stanovuje ve výši „0 EUR / 1 
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MWh/skladovací období“ (slovy: nula euro za každou jednu megawatthodinu za skladovací 
odbobí). 

 
K určené ceně uskladnění bude připočten poplatek za energie dle cenového mechanismu popsaného 
ve vzorové smlouvě (viz čl. III odst. 3 vzorové smlouvy). 

Skutečná cena (uvedená ve smlouvě o uskladňování plynu) za službu uskladňování plynu bude 
stanovena v souladu s výsledky Aukce. K podrobnostem stanovení ceny blíže viz Příloha 1 těchto 
Podmínek (Vzorová smlouva o uskladňování plynu).  
Ceny jsou stanoveny bez DPH, která bude připočítána ve smyslu účinné legislativy.  
 
MGS dále uvádí, že žadatel, s nímž bude v návaznosti na aukci uzavřena smlouva o uskladňování, bude 
mít podle příslušné smlouvy jako ukladatel povinnost zajistit plyn pro vtláčení a dodat jej skladovateli 
na virtuální bod zásobníku tak, že z každé nominace vtláčení bude 1,2 % dané nominace odečteno a 
použito na splnění výše uvedené povinnosti a zbytek bude připsán na účet ukladatele (tj. při nominaci 
100 MWh vtláčení v průběhu plynárenského dne bude stav účtu ukladatele navýšen o 98,8 MWh a 1,2 
MWh bude použito na splnění povinnosti dodat plyn pro vtláčení).  K podrobnostem blíže viz Příloha 1 
těchto Podmínek (Vzorová smlouva o uskladňování plynu). 

2. Termín Aukce  

Termín zahájení Aukce je stanoven na 16. 2. 2023 v 13:00 hod. SEČ. 
  
Registrace žadatele do informačního systému MGS pro účast v Aukci bude provedena žadatelem 
nejpozději do 16. 2. 2023 do 10:00 hod. SEČ.  
 
Do konce lhůty pro registraci musí MGS od žadatele obdržet kopie (scany) dokumentů nutných pro 
postup při rezervaci skladovací kapacity uvedených v Řádu provozovatele (Část II.). MGS si vyhrazuje 
právo vyžádat si od žadatele originály/ověřené kopie předložených dokumentů.  

3. Průběh a ukončení aukce 

Registrovaný žadatel (dále jen „Aktivní žadatel“) 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 lze v průběhu aukčního 
kola měnit. 

Aktivní žadatel může podat požadavek 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. 

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 velikost navýšení ceny mezi aukčními koly podle čl. 11 těchto 
Podmínek.   

Délka trvání jednoho aukčního kola je stanovena na 10 minut. V případě, že všichni oprávnění Aktivní 
žadatelé v rámci jednoho kola vloží svůj požadavek do aukčního portálu a zadají taktéž žádost o 
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zkrácení kola, bude délka aukčního kola adekvátně zkrácena po zadání požadavku na zkrácení aukčního 
kola posledním oprávněným Aktivním žadatelem. 

Ukončení aukce s výběrem nejvhodnější nabídky resp. nabídek nastane, když je v aukčním kole součet 
požadavků na skladovací kapacity všech Aktivních žadatelů menší nebo roven hodnotě celkově 
nabízené skladovací kapacity, za podmínky, že v prvním aukčním kole alespoň jeden Aktivní žadatel 
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. 

V případě, že došlo k Úspěšnému ukončení, provede Provozovatel ZP výběr nejvhodnějších nabídek dle 
těchto pravidel:  

I. V případě, že ukončení nastane již v prvním kole aukce, vybere Provozovatel ZP nabídky všech 
Aktivních žadatelů, 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 Aktivních žadatelů roven hodnotě 
celkově nabízené skladovací kapacity, Provozovatel ZP vybere nabídky Aktivních žadatelů posledního 
kola jako nejvhodnější. 

b. V případě, že v posledním kole byl součet všech požadavků Aktivních žadatelů posledního kola 
nižší než celkově nabízená skladovací kapacita, pak jsou nejvhodnější nabídky následující: 

• nabídky všech Aktivních žadatelů posledního kola aukce, a  

• nerozdělená část celkové skladovací kapacity je rozdělená Aktivním žadatelům 
z předposledního kola poměrně dle jejich nabídek z předposledního kola, přičemž požadavek Aktivního 
žadatele v předposledním kole se pro tento případ snižuje o skladovací kapacitu, kterou takový Aktivní 
žadatel případně získal v posledním kole. 

Výsledná skladovací kapacita se pro každého Aktivního žadatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější, zaokrouhluje na celé kWh. Tato hodnota bude doplněna do Smlouvy o uskladňování.  

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 Smlouvy o uskladňování.  

Jednotková cena za skladovací kapacitu ve smyslu bodu 1 těchto Podmínek Aukce se určí jako: 

a) hodnota vyvolávací ceny dle bodu 1 těchto Podmínek Aukce v případě, že nedošlo v součtu všech 
požadavků na skladovací kapacity Aktivních žadatelů 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 
Aktivnímu žadateli přidělená skladovací kapacita také na základě požadavku v předposledním aukčním 
kole, 

c) hodnota aukční ceny v posledním aukčním kole, v němž byla Aktivnímu žadateli přidělena skladovací 
kapacita, v případě, že je rezervována celá velikost nabízené skladovací kapacity. 
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4. Způsob zabezpečené elektronické komunikace a alternativní komunikace  

Aukce bude organizována prostřednictvím zabezpečeného aukčního portálu MND Energy Storage a.s., 
který je přístupný na internetové adrese: http://mndgs.proebiz.com, dle tam uvedených pokynů (dále 
jen „Aukční systém“).  

Společnost MGS prohlašuje, že smluvně zajistila bezpečné nakládání s údaji registrovaných uživatelů, 
včetně zajištění ochrany zneužití obchodně citlivých informací; mimo zákonných výjimek je společnost 
MND Energy Storage a.s. smluvně zavázána zachovávat mlčenlivost o údajích, které se v souvislosti 
s konáním Aukce dozví, včetně historie aukčních požadavků aktivních žadatelů.   

Registrací do Aukce se má za to, že aktivní žadatel souhlasí se zpracováním svých údajů, včetně historie 
aukčních požadavků, společností MND Energy Storage a.s. pro potřeby zajištění a vyhodnocení Aukce.  

V případě, že dojde k selhání Aukčního systému (portálu), MGS 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 MGS 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). 
 
V případě, že dojde k selhání elektronické komunikace v průběhu Aukce ze strany aktivního žadatele, 
lze použít alternativní způsob komunikace prostřednictvím faxu, a to prostřednictvím čísla +420 518 
315 327 s tím, že aukční požadavek zaslaný tímto způsobem komunikace musí obsahovat následující:  

• přesnou identifikaci aktivního 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 aktivní žadatel bude nucen přistoupit k této alternativní komunikaci, je povinen tuto 
skutečnost oznámit MGS, a to na telefonní číslo +420 775 875 907 s tím, že toto oznámení musí být 
provedeno nejpozději do konce příslušného aukčního kola (ve kterém k selhání došlo). Pokud aktivní 
žadatel takto neučiní, bude výše požadavku v příslušném aukčním kole (kde hodlal využít alternativní 
komunikaci) považována za 0 (nula). MGS má právo, v případě použití alternativní komunikace, Aukci 
přerušit na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro náležité zprovoznění alternativní komunikace.  

5. Poskytnutí finančního zajištění  

Finanční zajištění není požadováno. 

6. Vzor smlouvy o uskladňování plynu  

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

7. Finanční způsobilost 

Ve smyslu části II., čl. 1., písm. b) a c) Řádu provozovatele je žadatel povinen nejpozději ke dni uzavření 
registrace žadatelů v aukčním portálu dodat MGS čestné prohlášení, kterým prohlásí, že po dobu 
existence skladovací smlouvy je připraven plnit podmínky finanční způsobilosti (vzor prohlášení je 
součástí dokumentace aukce).  
V případě, že v aukci bude pro žadatele skutečně rezervována skladovací kapacita, vyzve MGS takového 
úspěšného žadatele ke skutečnému prokázání jeho finanční způsobilosti předložením dokumentace 
předvídané v Příloze č. 1 Řádu (dostupný online). Bez doložení nutných listin není možné uzavřít 
příslušnou skladovací smlouvu. 

8. Dodatečná kapacita 

Velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována v této aukci: 0 MWh 

9. Termín účinnosti, od kterého je skladovací kapacita rezervována  

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem bude 
uzavírána na dobu účinnosti od 1. 4. 2023, 06:00 hod. SE(L)Č do 1. 4. 2024, 06:00 hod. SE(L)Č.  

10. Velikost volné (nabízené) skladovací kapacity  

• Skladovací kapacita:  4 314 240,000 MWh 

• Maximální vtláčecí výkon:    43 335,000 MWh/den  

• Maximální těžební výkon:    72 225,000 MWh/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).  

11. Velikost navýšení ceny mezi aukčními koly  

V průběhu celé Aukce bude mezi aukčními koly velikost navýšení ceny za 1 MWh skladovací kapacity 

0,20 EUR za skladovací období. 

12. Doba rezervace skladovací kapacity  

Maximální a zároveň minimální doba rezervace skladovací kapacity je od plynárenského dne 1. 4. 2023 

do plynárenského dne 31. 3. 2024 (konec plynárenského dne). 

13. Minimální množství skladovací kapacity, které musí být v aukci rezervováno 

Minimální množství skladovací kapacity, které musí být v této aukci rezervováno, aby nebyla aukce 

provozovatelem zásobníku plynu zrušena, není stanoveno. 
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14. Způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu uživateli 

Aktivní žadatel, kterému byla rezervována skladovací kapacita na základě výsledků aukce a zároveň 

nepodepsal příslušnou smlouvu do 20 pracovních dnů ode dne doručení jejího návrhu, je povinen 

zaplatit MGS pokutu ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pokuta je splatná do 

10 dnů od doručení faktury zaslané e-mailem tomuto aktivnímu žadateli, a to bankovním převodem 

na účet uvedený v takové faktuře.  

15. Časový harmonogram  

13. 2. 2023 Vyhlášení Aukce 

16. 2. 2023, 10:00 hod. SEČ   Ukončení registrace žadatelů pro účast v Aukci 

16. 2. 2023, od 13:00 hod. SEČ Průběh Aukce 

bezprostředně po ukončení Aukce Potvrzení o rezervaci kapacity 

do 10 pracovních dnů od skončení aukce Zaslání smlouvy o uskladňování plynu žadateli 
s přidělenou kapacitou 

do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu 
skladovací smlouvy  

Žadatel akceptuje návrh skladovací smlouvy 
doručením podepsané verze; v opačném 
případě bude rezervovaná skladovací kapacita 
opět nabídnuta v aukci a žadatel je povinen 
zaplatit pokutu dle bodu 14. Podmínek 

                   


