
 

 

 

 

Sdělení zájemcům  

Aukce na rezervaci pevné skladovací kapacity vyhlášená na 10. listopad 2016 

 

MND Gas Storage a.s. sděluje zájemcům o rezervaci skladovací kapacity tyto vysvětlující informace pro aukci 
vyhlášenou na 10. listopadu 2016. 

 

I. Finanční způsobilost 

Ve smyslu části II., čl. 1., písm. b) a c) Řádu provozovatele zásobníku plynu je žadatel povinen nejpozději ke dni 
uzavření registrace žadatelů v aukčním portálu dodat společnosti MND Gas Storage a.s. 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 společnost MND Gas 
Storage a.s. takového úspěšného žadatele ke skutečnému prokázání jeho finanční způsobilosti - předložením 
dokumentace předvídané v Příloze č. 1 Řádu provozovatele MND Gas Storage a.s. (dostupný zde). Bez doložení 
nutných listin není možné uzavřít příslušnou skladovací smlouvu ani vrátit složenou finanční jistotu. 

Pro vysvětlení společnost MND Gas Storage a.s. dále uvádí, že jelikož v období, ve kterém dojde k uzavření 
skladovací smlouvy, nebudou známé finální cenové parametry indexů winter bid minus summer offer, bude pro 
výpočet parametru finančního zajištění „CE (kreditní expozice)“ rozhodná hodnota indexu winter bid minus 
summer offer pro (první) den konání aukce – dle reportu v Heren European Spot Gas Markets / Germany / NCG 
Price Assessment (ICIS) krát kurz CZK/EUR vyhlášen ČNB pro (první) den konání aukce, mínus šest korun padesát 
haléřů. 

 

II. Podrobnosti aukce 

Společnost MND Gas Storage a.s. si dovoluje připomenout všem zájemcům o rezervaci skladovací kapacity, 
zejména však zahraničním zájemcům, že vedle vyhlášených Podmínek aukce a Řádu provozovatele zásobníku 
plynu, je právní rámec aukce vytvořen i vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. 

V současnosti je plná verze Pravidel trhu s plynem (včetně neoficiálního anglického překladu) přístupná ze 
stránek Energetického regulačního úřadu (dostupná zde - jedinou rozhodnou verzí však zůstává oficiální text 
zveřejněn ve Sbírce zákonů). 

Společnost MND Gas Storage a.s. doporučuje všem zájemcům, aby se seznámili s příslušnými ustanoveními 
Pravidel trhu s plynem (zejména § 51-53), jelikož i tyto budou rozhodné pro způsob vedení aukce. Jako příklad 
je možné uvést omezení, které stanoví Pravidla trhu s plynem v ustanovení § 52 odst. 2 – zájemce nemůže podat 
požadavek na rezervaci s hodnotou vyšší, než podal v předchozím kole. 

Při zohlednění principů transparentnosti a nediskriminačního chování je společnost MND Gas Storage a.s. 
připravena pomoc všem zájemcům s interpretací Podmínek aukce a související dokumentace. V případě 
potřeby prosím kontaktujte naše zaměstnance, dle kontaktních údajů uvedených v informaci o vyhlášení aukce.  

http://www.gasstorage.cz/obchodni-dispecink/nabizene-sluzby/
http://www.eru.cz/cs/-/vyhlaska-c-349-2015-sb-o-pravidlech-trhu-s-plynem

