
 

 

 

Podmínky veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku 

na uzavření dohody o postoupení smlouvy o uskladňování plynu 

pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem 

MND a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Česká republika 

IČ: 28483006, DIČ DPH: CZ699003312, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 6209 

(dále také „Vyhlašovatel“) 

 

tímto podle ustanovení § 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje 

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku 

(dále jen „Soutěž“) 

1. Vyhlašovatel tímto vyzývá zájemce způsobilé být Účastníkem (viz bod 9 přílohy A) této Soutěže, aby prokázali 

zájem o účast v Soutěži a podávali své návrhy na uzavření dohody o postoupení smlouvy uskladňování plynu 

pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem (dále jen „Dohoda o postoupení“), na jejímž 

základě by Vyhlašovatel jakožto postupující strana postoupil v plném nebo i částečném rozsahu smlouvu o 

uskladňování plynu pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem (dále jen „Skladovací 

smlouva“), jednomu nebo vícero subjektům na základě výsledků vícekolové elektronické aukce. 

2. Předmětem postoupení je Skladovací smlouva uzavřená mezi Vyhlašovatelem a provozovatelem zásobníku 

plynu, společností MND Gas Storage a.s., IČ: 27732894 (dále jen „Skladovatel“), pro skladovací období 

2021/2022 a 2022/2023 o celkové velikosti skladovací kapacity 534 GWh, s maximálním denním vtláčecí 

výkonem 7 700 MWh a s maximálním denním těžebním výkonem 9 600 MWh.  

3. Soutěž proběhne dne 26. ledna 2021, od 10:00 hod., prostřednictvím elektronické aukce, podrobné 

podmínky aukce jsou uvedeny v Příloze A. 

4. Předmětem soutěže je určení roční jednotkové ceny za výše uvedenou skladovací kapacitu, přičemž 

vyhlašovací (minimální) cena činí 50 CZK za 1 MWh za 1 skladovací rok. Pro vyloučení pochybností 

Vyhlašovatel upozorňuje, že Soutěž umožňuje i částečné postoupení Skladovací smlouvy, tj. pro případ, že 

elektronická aukce určí vícero nejvhodnějších nabídek, dojde k proporčnímu rozdělení uvedené skladovací 

kapacity, tak jak je určeno v ustanovení bodu 8 Přílohy A. 

5. Závazný obsah zamýšlené Dohody o postoupení, na kterém Vyhlašovatel trvá a kterou uzavře s Účastníky 

aukce, kteří podali nejvhodnější nabídky, je uveden v Příloze B. 
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6. V případě Úspěšného ukončení aukce (viz bod 7 přílohy A) vyzve Skladovatel ty Účastníky aukce, jejichž 

nabídky byly Vyhlašovatelem vyhodnoceny jako nejvhodnější (viz bod 8 přílohy A), aby splnili podmínku 

postoupení dle čl. C.11 odst. 1 Řádu provozovatele zásobníku plynu Skladovatele (prokázání finanční 

způsobilosti, nebo složení finanční jistoty ke krytí kreditního rizika); každý z vybraných Účastníků je povinen 

splnit tuto podmínku do 5 pracovních dní od této výzvy. 

7. Vyhlašovatel zašle návrh Dohody o postoupení do 15 pracovních dní ode dne splnění podmínky postoupení 

příslušným Účastníkem, přičemž návrh bude podepsaný ze strany Vyhlašovatele a Skladovatele. 

8. Příslušný Účastník je povinen zaslat Vyhlašovateli akceptaci návrhu (tj. plně podepsanou Dohodu o 

postoupení) nejpozději do 15 pracovních dní ode dne, kdy mu byl doručen návrh. Až do doručení akceptace 

návrhu není Vyhlašovatel povinen vrátit Účastníkovi částku, kterou složil jako finanční jistotu pro účast v aukci 

dle bodu 3, část II, přílohy A.  

9. V případě, že je vybraný Účastník v prodlení s povinností uzavřít Dohodu o postoupení déle než 5 pracovních 

dní, pak:  

 zaniká Vyhlašovateli povinnost uzavřít s takovým Účastníkem Dohodu o postoupení, a vzniká mu právo 

odvolat svůj návrh; a  

 vzniká Vyhlašovateli právo uplatnit vůči takovému Účastníkovi smluvní pokutu ve výšce složené finanční 

jistoty; Vyhlašovatel je dále oprávněn započíst svůj nárok ze smluvní pokuty vůči nároku na vrácení 

finanční jistoty. 

10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky Soutěže: 

 vyvolávací cenu nejpozději do 25. ledna 2021, 22:00; a  

 ostatní podmínky nejpozději do 21. ledna 2021, 10:00. 

11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit, a to i bez uvedení důvodů, ovšem nejpozději do 25. ledna 2021, 

10:00 hod. 

12. Zájemci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži. 

13. Soutěž je zahájena jejím zveřejněním na stránkách Skladovatele jako koordinátora aukce – 

www.gasstorage.cz. 

14. Soutěž je ukončena uzavřením jedné nebo vícero Dohod o postoupení, případně zrušením Soutěže, nebo 

neúspěšným ukončením elektronické aukce bez výběru nejvhodnější nabídky (viz bod 7 přílohy A). 

15. Změny podmínek a zrušení Soutěže provede Vyhlašovatel oznámením na webových stránkách koordinátora 

aukce, a zasláním emailu Účastníkům. 

16. Tato veřejná soutěž se řídí českým právem. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto veřejnou soutěží 

projednají české soudy, místní příslušnost určena dle sídla Vyhlašovatele. 

17. Anglický předklad těchto podmínek Soutěže zveřejněný na stránkách Skladovatele není závazný a slouží 

pouze pro informaci; v případě rozporu jazykových verzí má česká verze přednost. 

  

http://www.gasstorage.cz/
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18. Nedílnou součástí těchto podmínek Soutěže jsou následující přílohy: 

Příloha A Podmínky elektronické aukce, 

Příloha B Vzor závazného znění Dohody o postoupení. 

19. Kontaktní osoba Vyhlašovatele: Filip Červenka: cervenka@gasstorage.cz, tel.: +420 775 875 092. 

 

 

V Hodoníně, dne 11. ledna 2021 

 

 

 

 Ing. Miroslav Jestřabík Ing. Jiří Ječmen 

 člen představenstva  člen představenstva 

 MND a.s. MND a.s. 
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