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Podmínky elektronické aukce provozovatele zásobníku plynu MND Energy Storage a.s. (dále jen 
“Provozovatel ZP”) pro rezervaci měsíční skladovací capacity s pevným výkonem a zápůjčkou plynu, 
vyhlášenou na 22. února 2022 (dále jen “Podmínky aukce”)  
 
 

Základní parametry aukce  

Typ rezervované skladovací kapacity:  Měsíční skladovací kapacita se zápůjčkou plynu  

Termín konání aukce:    22. února 2022, 10:00 hod. 

Skladovací období:  21 skladovacích měsíců v období od 1. 1. 2023, 6:00 hod. do 
1. 10. 2024, 6:00 hod. 

Celková výše skladovací kapacity:  90 000 MWh  

Maximální vtláčecí výkon: 3 000 MWh/den (30 dnů pevného vtláčení)  

Maximální těžební výkon: 3 000 MWh/den (30 dnů pevné těžby) 

Zápůjčka plynu: 90 000 MWh  
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1. Počáteční jednotková cena 

Počáteční jednotková cena pro aukci je stanovena na 1 225 Kč/MWh. Poplatek za vtláčení v prvním 
cyklu je zahrnut v ceně skladování. Postup výpočtu poplatku za vtláčení pro druhý a následné cykly 
je stanoven ve vzorové smlouvě (Příloha č. 1 těchto Podmínek aukce) 

2. Termín zahájení aukce  

Termín zahájení aukce je stanoven na 22. února 2022, 10:00 hod. s tím, že registrace žadatele do 
informačního systému pořadatele aukce pro účast v aukci bude provedena žadatelem nejpozději do 
22. února 2022, 8:00 hod.  

3. Průběh a ukončení aukce  

Registrovanému žadateli, který poskytl finanční zajištění dle části 5. těchto Podmínek aukce (dále jen 
“Účastník”) bude umožněna účast v aukci. Na začátku aukce uvidí všichni Účastníci počáteční 
jednotkovou cenu aukce. Každý Účastník může navýšit jednotkovou cenu zadáním požadavku formou 
čísla uvedeného s přesností na jedno desetinné místo, vyjadřující nabízenou jednotkovou cenu za 
službu v Kč za MWh. Účastníci také uvidí aktuální nejvyšší nabídku. Jakýkoliv nový požadavek se nesmí 
rovnat hodnotě aktuálně nejvyšší nabídky. V průběhu aukce není omezen počet požadavků zadaných 
jedním Účastníkem. Každý požadavek je považován za požadavek na celé množství v aukci nabízené 
skladovací služby. 

Minimální hodnota navýšení jednotkové ceny je stanovena na 1 Kč. 

Maximální hodnota navýšení jednotkové ceny je stanovena na 5 Kč. 

Doba trvání aukce je stanovena na 20 minut, ale bude prodloužena o dalších 5 minut v případě, že 
dojde k registraci nového požadavku během posledních 2 minut aukce; stejný postup bude aplikován 
v případě posledních 2 minut jakéhokoliv prodloužení. Aukce bude ukončena s výběrem vítězného 
požadavku ve chvíli, kdy vyprší čas; poslední registrovaný požadavek je vítězným požadavkem 
(“Úspěšné ukončení”). 

Ukončení aukce bez výběru vítězného požadavku nastane, když v aukci není zadán žádný požadavek. 

Účastníku, jehož požadavek byl vybrán jako vítězný bude rezervována celá nabízená skladovací 
kapacita s pevným výkonem a zápůjčkou plynu. Konečnou jednotkovou cenou služby bude hodnota 
posledního (nejvyššího) požadavku a tato hodnota bude doplněna do Smlouvy o uskladňování. 

4. Způsob zabezpečené elektronické komunikace a alternativní komunikace  

Aukce bude organizována prostřednictvím zabezpečeného internetového rozhraní, které je přístupné 
z: https://aukce.proebiz.com. 

V případě, že dojde k selhání aukčního systému, skladovatel tuto skutečnost oznámí. Po dobu selhání 
je aukce přerušena a pokračování v aukci skladovatel oznámí vhodným způsobem všem Účastníkům. 
Aukce může pokračovat od poslední známé hodnoty, kterou se podařilo zachytit v aukčním systému, 
nebo spuštěna znovu od začátku. 

V případě, že dojde k selhání elektronické komunikace v průběhu aukce ze strany žadatele, lze použít 
alternativní způsob komunikace prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu dispatching@mnd-
es.cz; zpráva musí obsahovat minimálně: 

 Přesnou identifikaci Účastníka;   

https://aukce.proebiz.com/
mailto:dispatching@mnd-es.cz
mailto:dispatching@mnd-es.cz
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 Označení aukce;  

 Výši požadavku Účastníka ve formě čísla s přesností na jedno desetinné místo, které vyjadřuje 
nabízenou jednotkovou cenu za skladovací službu v Kč/MWh;  

5. Poskytnutí finančního zajištění 

Pro účast v Aukci se stanovuje finanční zajištění ve výši:  

250 000 Kč nebo 10 000 EUR 

Poskytnutí finančního zajištění je možné: 
1. v Kč: prostřednictvím složení peněžité kauce bankovním převodem na účet skladovatele číslo: 

17402743/0300 s variabilním symbolem IČ žadatele (u fyzické osoby bez IČ den, měsíc a rok 
narození žadatele).  

2. v EUR: prostřednictvím složení peněžité kauce bankovním převodem na účet skladovatele 
číslo: 43-8227700227/0100 s variabilním symbolem IČ žadatele (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 22. února 2022, 8:00 hod. 

6. Vzor smlouvy o uskladňování plynu 

Vzor smlouvy o uskladňování plynu je obsažen v Příloze č. 1 Podmínek aukce a bude s účastníky aukce 
uzavřena podle postupu uvedeného v Řádu provozovatele. Účastníci budou vyzváni k prokázání plnění 
podmínek finanční způsobilosti dle přílohy č. 1 Řádu.   

7. Dodatečná kapacita 

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

8. Doba rezervace a délka trvání smlouvy o uskladňování plynu 

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci měsíční skladovací capacity s pevným výkonem a 
zápůjčkou plynu bude uzavírána pro období od 1. 1. 2023, 6:00 hod. do 1. 10. 2024, 6:00 hod. 

9. Požadavek minimálního naplnění 

K tomuto produktu se vztahuje Požadavek minimálního naplnění, který je popsán ve vzorové smlouvě 
(Příloha č. 1 těchto Podmínek aukce)  

10. Způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu uživateli 

Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita na základě výsledků aukce, a 
zároveň nepodepsal příslušnou smlouvu do 20 pracovních dnů ode dne doručení jejího návrhu, 
nebude vrácena finanční jistota ve výši odpovídající rezervované skladovací kapacitě. 
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11. Časový harmonogram 

do 22. 2. 2022, 8:00 hod. Poskytnutí finančního zajištění 

do 22. 2. 2022, 8:00 hod. Registrace žadatelů pro účast v Aukci 

22. 2. 2022, 10:00 hod. Začátek Aukce 

Bez zbytečného odkladu po ukončení 
Aukce 

Úspěšní Aktivní žadatelé obdrží elektronické 
potvrzení o rezervaci skladovací kapacity, včetně 
konečné jednotkové ceny 

Úspěšný Účastník: do 5 pracovních dnů 
od zaslání elektronického potvrzení o 
rezervaci kapacit 

Provozovatel ZP zašle návrh smlouvy o uskladňování 
plynu 

Úspěšný Účastník: do 20 pracovních dnů 
od obdržení návrhu skladovací smlouvy 

Žadatel akceptuje návrh skladovací smlouvy 
doručením podepsané verze; v opačném případě je 
rezervovaná skladovací kapacita opět volná a žadatel 
je povinen zaplatit pokutu dle bodu 10. 

Úspěšný Účastník: do 3 dnů od uzavření 
smlouvy o uskladňování plynu 

Provozovatel ZP vrací finanční zajištění, není-li 
domluveno jinak 

Neúspěšný aktivní žadatel: do 5 dnů od 
ukončení Aukce 

 

Provozovatel ZP vrací finanční zajištění, není-li 
domluveno jinak 

 


