JAK REZERVOVAT A VYUŽÍVAT SKLADOVACÍ KAPACITU
V tomto dokumentu jsou stručně popsány podmínky pro využívání skladovací kapacity
společnosti RWE Gas Storage CZ. Podrobnější informace je možné vyhledat na webových
stránkách www.rwe-gasstorage.cz.
Nabízíme skladovací kapacitu ve virtuálním zásobníku, který agreguje 6 podzemních zásobníků
plynu.
1. Elektronická on-line aukce
RWE Gas Storage CZ nabízí pevnou kapacitu v aukcích. Na internetových stránkách naší
společnosti jsou před aukcí vyvěšeny veškeré informace o aukci a podmínky účasti v aukci.
Informace o nadcházejících aukcích jsou zároveň rozesílány e-mailem.
Aukce se konají v on-line aukčním systému společnosti. Do aukčního systému je umožněn přístup
těm zájemcům, kteří o něj zažádali a přístup jim byl schválen. Aukce se mohou účastnit zájemci,
kteří složí finanční jistotu pro účast v aukci a souhlasí s podmínkami aukce.
Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník žádající o rezervaci skladovací kapacity podává
požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla uvedeného s
přesností na dvě desetinná místa, vyjadřujícího požadovanou velikost volné skladovací kapacity.
Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací
kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více
částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou
délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.
Více informací o aukcích naleznete zde.
2. Elektronické objednání
Denní a vnitrodenní přerušitelné vtláčecí / těžební výkony, denní pevné vtláčecí / těžební výkony a
dočasný provozní objem jsou přidělovány na základě žádosti zadané v on-line nominačním portálu
RWE Gas Storage CZ. Předpokladem je uzavření rámcových smluv.
Přerušitelné vtláčecí / těžební výkony:
Publikujeme na svých internetových stránkách minimální cenu za přerušitelné vtláčecí / těžební
výkony. Zákazníci mohou snížit pravděpodobnost přerušení jimi objednaných výkonů tím, že
nabídnou vyšší cenu. Zákazníci podávají požadavek a nominaci na přerušitelnou kapacitu jednotlivě
pro každý den.
Pevné vtláčecí / těžební výkony:
Jsou přidělovány na principu „First come, first serve“. Dostupné množství se mění na základě
provozních podmínek a spolu s cenou jsou uvedeny on-line v nominačním portálu.
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Dočasný provozní objem:
Jedná se pouze o dodatečný objem bez vtláčecích a těžebních výkonů a aktuální nabízená výše je
dostupná na webových stránkách zde.
3. Na žádost
Přehled produktů a služeb na žádost je v naší produktové brožuře.
Nominace
Přehled všech termínů nominací je k dispozici zde.
Komunikace mezi zákazníky a RWE Gas Storage CZ probíhá prostřednictvím nominačního portálu
společnosti nebo prostřednictvím on-line systému operátora trhu (OTE). Je možná také
komunikace prostřednictvím e-mailu. Poskytuje služby dispečinku 24/7.
RWE Gas Storage CZ a OTE mohou snížit nebo odmítnout nominaci uživatele. Může se tak stát
například při plánovaných i neplánovaných odstávkách, stavech nouze, stabilizaci zásobníků a v
dalších situacích, které jsou definovány v příslušných právních předpisech.
Připojení k TSO
Všechny podzemní zásobníky plynu provozované naší společností jsou připojeny k přenosové
soustavě NET4GAS, který je jediným provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Mezi
NET4GAS a RWE Gas Storage CZ existuje virtuální bod, kde platí režim OBA.
Zákazníci jsou odpovědní za rezervaci požadované přepravní kapacity na vstupu/výstupu.
Registrace u operátora trhu OTE
Při dodávce plynu koncovým zákazníkům nebo obchodování s plynem v České republice, musí být
uživatelé skladovací kapacity zaregistrováni u OTE. Požadavky na registraci naleznete na
webových stránkách OTE.
Regulace a legislativa

•

Energetický zákon (zákon č. 458/2000)

•

Vyhláška o pravidlech trhu s plynem (vyhláška č.
349/2015)

•

Třetí energetický balíček EU

•

Řád provozovatele zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ

•

Vzory smluv

•

Řád provozovatele přepravní soustavy NET4GAS

•

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství
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