PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE
SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE CZ, S.R.O.
PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: . května 
NABÍZENÁ KAPACITA: 500 000 MWh
SKLADOVACÍ OBDOBÍ:

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
www.rwe-gasstorage.cz

1. června 2021 - 31. března 2022

phone +420 26 797 4444
gs.aukce@rwe.com

A. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity 1
30Kč / MWh provozního objemu / nabízené období
(od 1. 6. 2021 do 31. 3. 2022)
Tato cena je bez DPH, která bude připočítána dle platných předpisů.
B. Termín aukce a délka trvání aukčního kola
27. května 2021 začátek v 10:00 hod. SEČ.
Délka aukčního kola 5 minut, délka přestávky je 2 minuty.

Časový harmonogram

Termín

Registrace do Aukčního systému

do 21. 5. 2021

Složení finanční jistoty nebo předložení bankovní záruky

do 24. 5. 2021

Elektronické prohlášení o splnění podmínek pro účast v aukci

do 27. 5. 2021

Aukce

27. 5. 2021

Potvrzení výsledků aukce

do 28. 5. 2021

Splnění podmínek finanční způsobilosti a podepsání smlouvy

do 31. 5. 2021

C. Celková nabízená skladovací kapacita pro celou dobu trvání smlouvy:
• provozní objem:

500 000 MWh

• maximální těžební výkon:

8 800 MWh/den

• maximální vtláčecí výkon:

6 000 MWh/den

V případě, že Skladovateli bude rezervován nižší než celkový nabízený provozní objem, pak
mu budou rezervovány poměrně i maximální těžební a vtláčecí výkony.

D. Velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a
způsob alokace skladovací kapacity
1 Kč/MWh
Způsob alokace skladovací kapacity je určen vyhláškou 349/2015 Sb. O
Pravidlech trhu s plynem.
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Tato cena může být upravena v souladu s vyhláškou 349/2015 Sb. O pravidlech trhu s plynem.
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E. Doba rezervace skladovací kapacity
Doba rezervace skladovací kapacity je nastavena na:
10 skladovacích měsíců (od 1. 6. 2021, 6:00 SEČ do 1. 4. 2022, 6:00 SEČ).
F. Velikost dodatečné skladovací kapacity 2, která může být aktivována.
Maximálně 25 % z nabízené celkové skladovací kapacity.
G. Vzor smlouvy o uskladňování plynu
Vzor smlouvy je uveden v příloze č. 1 těchto podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.
H. Způsob určení a postup složení finančního zajištění
•

Výši finanční jistoty si žadatel určí dle výše požadované skladovací kapacity.
V aukci může žadatel podat požadavek maximálně do výše odpovídající složené
finanční jistoty.

•

Maximální výše finanční jistoty pokud žadatel v prvním kole bude požadovat 100%
nabízené skladovací kapacity, činí: 0 ,- Kč.

•

Žadatel se nesmí účastnit aukce, pokud je proti němu vedeno insolvenční řízení
podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenčního zákona) a pokud Skladovatel
nerozhodne jinak.

I.

Způsob stanovení poplatku za zrušení rezervace
Pokuta za zrušení rezervace dle § 53 odst. 6 vyhlášky O Pravidlech trhu s plynem
bude stanovena poměrně dle výše potvrzené rezervované skladovací kapacity, a
to dle poměru mezi rezervovanou kapacitou a celkovou nabízenou skladovací
kapacitou a je splatná do 3 pracovních dnů po uplynutí termínu pro podpis
smlouvy zápočtem složené finanční jistoty nebo její části. Maximální výše pokuty
za zrušení rezervace je ve výši složené finanční jistoty dle bodu H. V případě, že
nedojde k podpisu skladovací smlouvy, nevrátí Skladovatel složenou finanční
jistotu nebo její část z důvodu zaplacení pokuty za zrušení rezervace.

J. Elektronická komunikace a alternativní způsob komunikace při aukci
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•

Aukce probíhá přes zabezpečené webové rozhraní, které je přístupné z webových
stránek společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále také jako „Skladovatel“) –
www.rwe-gasstorage.cz.

•

Žadatel, který má zájem účastnit se aukce, je povinen se nejpozději do data
uvedeného v Časovém harmonogramu v bodě B. těchto podmínek zaregistrovat
do Aukčního portálu Skladovatele a nejpozději před začátkem aukce prohlásit, že
splňuje podmínky účasti na aukci prostřednictvím elektronického souhlasu
v aukčním systému Skladovatele.

•

Žadatelům, kteří nejsou registrováni v Aukčním portálu Skladovatele a v termínu
uvedeném v bodě B. vyplní registrační formulář, který je umístěn na webových
stránkách Skladovatele, zašle Skladovatel informace pro přístup do Aukčního
systému.

•

Žadatel se může elektronické aukce účastnit pouze na základě registrace

Dle vyhlášky 349/2015 Sb. O pravidlech trhu s plynem § 52 (6)(b)
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schválené Skladovatelem a po složení finanční jistoty (viz. bod H. těchto
podmínek).
•

V případě, že v průběhu konání aukce selže žadateli elektronická komunikace, je
alternativní variantou pro zadávání požadavku e-mailová komunikace (e-mail:
gs.aukce@rwe.com). Zaslaný e-mail musí obsahovat:
a. identifikaci žadatele (název společnosti / jméno a příjmení, IČ, adresu sídla nebo
trvalého bydliště, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby),
b. přesnou identifikaci aukce, do které má být žádost zadána, a číslo aukčního
kola,
c. výši požadavku na skladovací kapacitu pro každý nabízený měsíc ve výše
uvedeném aukčním kole formou hodnoty v MWh zaokrouhlenou na celé číslo.
Využití alternativní komunikace musí být zároveň telefonicky oznámeno
Skladovateli na telefonním čísle +420 267 974 444. V případě, že žadatel využije
alternativní způsob komunikace, má Skladovatel možnost přerušit aukční kolo na
dobu nezbytně nutnou pro zadání takto zaslaného požadavku do aplikace.

Tyto podmínky aukce jsou vyhotoveny na základě vyhlášky ERÚ o Pravidlech trhu s plynem. Tato
vyhláška spolu s platným Řádem Skladovatele upravuje také postup konání aukce. Tyto
dokumenty jsou přístupné přes webové stránky Skladovatele (www.rwe-gasstorage.cz).
Pokud Skladovatel zveřejní více jazykových verzí těchto podmínek, pak pro vztah mezi těmito
verzemi platí, že česká jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí
má česká verze přednost před verzemi v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu.
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