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I. Všeobecné podmínky 

A. Finanční podmínky 
Všechny ceny a poplatky jsou uváděny bez DPH, která bude připočítána dle platných 
právních předpisů. Pokud v podmínkách aukce není uvedeno jinak, jsou všechny ceny platné 
pro každé skladovací období ve stejné výši. 

Počáteční cena za jednotku skladovací kapacity může být upravena v souladu s vyhláškou č. 
349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem. 

Výše finanční jistoty pro účast v aukci je uvedena v podmínkách aukce. Finanční jistota 
může být i nulová, pak se může aukce účastnit každý uživatel registrovaný v Aukčním 
systému. V případě procentní finanční jistoty může žadatel v aukci podat požadavek / 
součet požadavků maximálně do výše odpovídající složené finanční jistotě. Maximální výše 
finanční jistoty je uvedena v podmínkách aukce a odpovídá požadavku na 100 % nabízené 
skladovací kapacity. Pokud žadatel zašle nižší částku, bude moci podat požadavek / 
požadavky na odpovídající poměrnou část nabízené skladovací kapacity (např. složení 50 % 
maximální výše finanční jistoty odpovídá požadavku / součtu požadavků na maximálně 50 % 
nabízené skladovací kapacity). V případě fixní finanční jistoty může žadatel podat 
požadavek na 100 % nabízené skladovací kapacity, pokud složil finanční jistotu v 
požadované výši nebo vyšší. V ostatních případech se nemůže aukce zúčastnit. 

Maximální pokuta za zrušení rezervace skladovací kapacity dle vyhlášky č. 349/2015 Sb., 
o Pravidlech trhu s plynem je rovna maximální výši finanční jistoty pro účast v aukci dle 
podmínek aukce. V případě, že žadatel získá v aukci skladovací kapacitu (potvrzená 
skladovací kapacita) a na tuto skladovací kapacitu neuzavře příslušnou smlouvu, je povinen 
zaplatit pokutu za zrušení rezervace. Její výše se stanoví jako poměr mezi potvrzenou 
rezervovanou skladovací kapacitou pro první skladovací období a celkovou nabízenou 
skladovací kapacitou a je splatná do 10 dní po uplynutí termínu pro podpis smlouvy 
zápočtem složené finanční jistoty nebo její části, případně na základě vystavené faktury se 
splatností 10 dní. V případě, že nedojde k podpisu skladovací smlouvy, nevrátí Skladovatel 
složenou finanční jistotu nebo její část z důvodu zaplacení pokuty za zrušení rezervace. Výše 
aktivované dodatečné skladovací kapacity (nad rámec nabízené skladovací kapacity) se při 
výpočtech žádným způsobem nezohledňuje. 

B. Termíny 
Složení finanční jistoty nebo předložení bankovní záruky musí být provedeno nejpozději 
jeden pracovní den před dnem konání aukce, není-li v Podmínkách aukce stanoveno jinak. 

Elektronické prohlášení o splnění podmínek pro účast v aukci je podmínkou pro účast 
v aukci a provádí se nejpozději před podáním první nabídky v aukci. 

Potvrzení výsledků aukce zasílá Skladovatel co nejdříve po ukončení aukce, nejpozději však 
následující pracovní den. 

Délka aukčního kola jsou 4 minuty, délka přestávky jsou 2 minuty. 
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C. Postup složení finanční jistoty 
Žadatel složí finanční jistotu na účet Skladovatele vedeného u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5 nejpozději dle podmínek aukce. 

Číslo účtu pro složení platbu finanční jistoty jsou (BIC / Swift code CEKOCZPP): 

 v CZK: 17805243/0300, IBAN: CZ 90 0300 0000 0000 1780 5243 
 v EUR: 1752810017805243/0300, IBAN: CZ 63 0300 1752 8100 1780 5243. 

Pro identifikaci platby vyplní žadatel jako variabilní symbol své IČ nebo posledních 9 míst 
telefonního čísla vyplněného v Aukčním systému. 

V případě složení finanční jistoty v EUR bude jako směnný kurz pro konverzi EUR na CZK 
použit kurz uvedený v podmínkách aukce (obvykle kurz oficiálně publikovaný Českou národní 
bankou jako průměrný kurz posledního uplynulého kvartálu). 

Po vložení finanční jistoty do Aukčního systému obdrží žadatel e-mailové potvrzení na adresu 
uvedenou v Aukčním systému. Složená finanční jistota bude v termínech dle vyhlášky č. 
349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem vrácena na účet, ze kterého byla odeslána. 

Za složení finanční jistoty se považuje též předložení neodvolatelné bezpodmínečné 
bankovní záruky v souladu se zněním Řádu Skladovatele za podmínky, že banka, která 
záruku vydá, splňuje podmínky finanční způsobilosti dle přílohy č. 1 Řádu Skladovatele. 

Pokud o to Žadatel požádá, ponechá si Skladovatel finanční jistotu na svém účtu pro 
možnost účasti Žadatele v následujících aukcích. Žadatel a Skladovatel se tím domlouvají, že 
složená částka není úročena. 

D. Obecné podmínky aukcí 
Velikost dodatečné skladovací kapacity, kterou může Skladovatel v aukci aktivovat, v 
souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, činí maximálně 300 % 
velikosti volné skladovací kapacity nabídnuté v aukci. O aktivaci dodatečné skladovací 
kapacity rozhoduje Skladovatel na základě průběhu aukce. Aktivací dodatečné skladovací 
kapacity se složená finanční jistota posuzuje vůči součtu nabízené skladovací kapacity a 
dodatečné skladovací kapacity (tento součet je považován za 100% nabízené skladovací 
kapacity). Dodatečnou skladovací kapacitu může Skladovatel aktivovat v případě rostoucí 
aukce kdykoliv v průběhu přestávky mezi koly, pokud je aktuálně poptávaná kapacita vyšší 
než nabízená kapacita maximálně o velikost dodatečné skladovací kapacity. V případě 
klesající aukce ji může aktivovat v případě, že na základě dosavadního průběhu aukce 
předpokládá prodej vyššího než původně nabídnutého množství, a to nejpozději do jedné 
minuty po přijetí poslední poptávky (poslední poptávka je ta, jejíž hodnota je shodná nebo 
vyšší než hodnota zbývající skladovací kapacity). Po aktivaci dodatečné skladovací kapacity 
se u klesající aukce dané aukční kolo prodlužuje o délku kola a aukce pokračuje s tím, že 
nabízená skladovací kapacita je navýšena o hodnotu dodatečné skladovací kapacity. 

V případě, že je v aukčních podmínkách umožněno zvyšování poptávky mezi koly, může 
žadatel zadat v jakémkoliv aukčním kole libovolnou výši požadavku na skladovací kapacitu 
pro první nabízené skladovací období. To znamená i možnost zadat elektronické prohlášení 
o splnění podmínek pro účast v aukci a první požadavek na skladovací kapacitu v jiném než 
prvním aukčním kole. Nejpozději však před koncem posledního aukčního kola. V případě, že 
není v aukčních podmínkách umožněno zvyšování poptávky mezi koly, musí být požadovaná 
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skladovací kapacita pro první skladovací období nižší nebo rovna požadavku z předchozího 
kola. 

Požadavek na rezervaci skladovací kapacity podává žadatel v aukčním kole formou celého 
čísla vyjadřujícího požadovanou velikost nabízené skladovací kapacity v jednotkách, ve 
kterých byla aukce vyhlášena. Pokud podmínky aukce stanoví větší počet než jedno nabízené 
skladovací období, může mít požadavek jinou hodnotu pro každé nabízené skladovací 
období. Požadavek pro druhé a další nabízené skladovací období musí mít vždy nižší nebo 
stejnou hodnotu jako požadavek pro předchozí období. Požadavek, který žadatel odeslal do 
Aukčního systému již není možné měnit. 

Skladovatel může v podmínkách aukce stanovit hodnotu minimální rezervované 
skladovací kapacity. Pokud celková poptávka v prvním kole, pro rostoucí aukci, nebo ve 
všech kolech, pro klesající aukci, je nižší než stanovená minimální skladovací kapacita, 
Skladovatel aukci zruší bez přidělení jakékoliv skladovací kapacity. Pokud není hodnota 
minimální rezervované skladovací kapacity stanovena v aukčních podmínkách, je tato 
hodnota nula. 

Pokud je v podmínkách aukce uveden neomezený počet požadavků v kole, může jeden 
žadatel zadat více požadavků v jednom kole až do maximálního součtu omezeného složenou 
finanční jistotou, v případě klesající aukce navíc po odečtení součtu požadavků zadaných v 
předchozích kolech. Pokud je počet požadavků v kole stanoven na jeden, je možné podat 
pouze jeden požadavek během jednoho aukčního kola. 

Pokud se Žadatel vzdá účasti v aukci, nemůže v dané aukci podat již žádný požadavek. 
Pokud v aukci není umožněno zvyšování poptávky mezi koly, má zadání požadavku s nulovou 
hodnotou stejný význam, jako vzdání se účasti v aukci. 

E. Elektronická komunikace a alternativní způsob komunikace při aukci 
Aukce probíhá ve webové aplikaci Skladovatele Aukční systém, https://as.rwe-
gasstorage.cz (dále jen “Aukční systém”), přes zabezpečené webové rozhraní. Žadatel, který 
má zájem účastnit se aukce, je povinen se v Aukčním systému zaregistrovat a nejpozději před 
začátkem aukce prohlásit, že splňuje podmínky účasti na aukci prostřednictvím 
elektronického souhlasu v Aukčním systému. Žádost o registraci do Aukčního systému se 
provádí přes formulář umístěný na webových stránkách Skladovatele (zde) a je nutné ji 
odeslat nejméně 1 pracovní den před začátkem aukce, ledaže se žadatel domluví se 
Skladovatelem jinak. Skladovatel zašle žadateli informaci o provedení registrace. Žadatel se 
může aukce účastnit pouze na základě registrace schválené Skladovatelem a po složení 
finanční jistoty (je-li vyšší než 0). 

V případě, že v průběhu konání aukce selže žadateli elektronická komunikace, je alternativní 
variantou pro zadávání požadavku telefonická a e-mailová komunikace. Využití alternativní 
komunikace musí být vždy, nejpozději před koncem aukčního kola, kterého se požadavek 
týká, telefonicky oznámeno Skladovateli na telefonním čísle +420 775 88 4444 a následně 
neprodleně potvrzeno zasláním e-mailu na adresu gs.aukce@rwe.com. V případě, že žadatel 
využije alternativní způsob komunikace, má Skladovatel možnost pozastavit aukci na dobu 
nezbytně nutnou pro zadání takto zaslaného požadavku do Aukčního systému. O přerušení 
aukce informuje Skladovatel účastníky aukce obvykle prostřednictvím emailu.  

E-mailové potvrzení musí obsahovat: 

https://rwe.sharepoint.com/sites/CzGst/Tms/SlsFin/Sls/Legislation/www.rwe-gasstorage.com
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 identifikaci žadatele (název společnosti / jméno a příjmení, IČ, adresu sídla nebo trvalého 
bydliště, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby), 

 přesnou identifikaci aukce, do které má být žádost zadána (tj. datum a čas konání) 
 číslo aukčního kola, kterého se žádost týká a 
 výši požadavku na skladovací kapacitu ve formě celého čísla, a to pro každé nabízené 

období v jednotkách dle podmínek aukce. 

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

Vypočtená přidělená skladovací kapacita je vždy zaokrouhlena na celé číslo. 

Aukce se nesmí účastnit žadatel, pokud je proti němu vedeno insolvenční řízení podle zákona 
č. 182/2006 Sb. (insolvenčního zákona) nebo pokud je v prodlení s placením jakékoliv platby 
vůči Skladovateli, ledaže Skladovatel rozhodne jinak. 

Skladovatel má právo, v odůvodněných případech, aukci zrušit. O zrušení aukce neprodleně 
informuje Skladovatel účastníky aukce. 

Pokud Skladovatel zveřejní více jazykových verzí této Přílohy č. 1 k podmínkám aukce 
společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o., pak pro vztah mezi jazykovými verzemi platí, že česká 
jazyková verze je řídicí a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí má česká verze 
přednost před verzemi v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu. 

II. Pravidla pro přidělování skladovací kapacity v aukcích 

Skladovatel nabízí volnou skladovací kapacitu v rostoucích nebo klesajících aukcích.  

A. Rostoucí aukce 
Rostoucí aukce začíná zadáváním požadavků jednotlivých účastníků v prvním kole. 
V případě, že je součet všech požadavků v tomto či jakémkoliv dalším aukčním kole vyšší než 
nabízená skladovací kapacita, následuje další aukční kolo, ve kterém se zvýší cena za 
jednotku skladovací kapacity o hodnotu uvedenou v podmínkách aukce. 

Aukce končí, pokud je po skončení aukčního kola součet požadavků na rezervaci skladovací 
kapacity menší nebo roven nabízené skladovací kapacitě. 

Aukce končí také v případě, kdy Skladovatel během přestávky mezi aukčními koly aktivuje 
nabídku dodatečné skladovací kapacity. 

Skončením aukce je účastníkům rezervována celá skladovací kapacita požadovaná pro 
první skladovací období v posledním kole. 

Zůstane-li část skladovací kapacity nabízené pro první období po posledním aukčním kole 
nerezervována, je tato část skladovací kapacity poměrně alokována požadavkům z 
předposledního aukčního kola pro první období s tím, že před zahájením poměrné alokace 
jsou požadavky z předposledního kola sníženy o požadavky z posledního aukčního kola. 
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Skladovací kapacita se pro druhé a další období alokuje stejným algoritmem jako pro první 
období s tím, že výše alokované kapacity pro druhé a další období nesmí překročit 
alokovanou skladovací kapacitu pro předcházející období. 

Cena za rezervovanou skladovací kapacitu se použije z příslušného aukčního kola, ve kterém 
byla kapacita alokována. 

B. Klesající aukce 
Klesající aukce začíná prvním aukčním kolem, ve kterém může každý účastník zadat 
požadavek na skladovací kapacitu. Jednotlivé požadavky jsou okamžitě po jejich zadání 
uspokojeny (tj. nejdříve zadané požadavky jsou uspokojeny nejdříve). V případě, že je součet 
všech požadavků ve všech proběhlých aukčních kolech nižší než nabízená skladovací 
kapacita, následuje další aukční kolo, ve kterém se sníží cena za jednotku skladovací kapacity 
o hodnotu uvedenou v podmínkách aukce. Pokud některý účastník zadá požadavek během 
poslední minuty aukčního kola, prodlužuje se toto kolo o jednu minutu.  

Aukce končí, pokud je součet všech zadaných požadavků roven nebo vyšší než nabízená 
skladovací kapacita a zároveň nebyla aktivovaná dodatečná skladovací kapacita. 

V případě, že došlo k aktivaci dodatečné skladovací kapacity, končí aukce, pokud je součet 
všech zadaných požadavků roven nebo vyšší než nabízená skladovací kapacita zvýšená o 
dodatečnou skladovací kapacitu. 

Aukce končí také v případě, pokud by cena následujícího aukčního kola byla nižší než 
Skladovatelem stanovená minimální cena (tuto cenu stanovuje Skladovatel před zahájením 
aukce, není však publikována). 

Účastníkům je vždy rezervována celá požadovaná skladovací kapacita za cenu daného 
aukčního kola. 

Pokud po posledním aukčním kole zůstane část nabízené skladovací kapacity nealokována, 
tato kapacita zůstává volnou skladovací kapacitou a může být nabídnuta v dalších aukcích. 

III. Podmínky specifické pro některé nabízené produkty 

Zde jsou uvedeny podmínky, které jsou specifické pouze pro některé nabízené produkty. Tyto 
podmínky tedy platí pouze pro uvedený produkt. 

A. Opce 
Na základě výsledku aukce bude s účastníkem aukce uzavřena smlouva na skladovací 
kapacitu alokovanou dle výsledků aukce, dále „rezervovaná skladovací kapacita“. Tím se 
účastník aukce stává Ukladatelem. V případě, že se Ukladatel rozhodne převést jakékoliv 
množství z rezervované skladovací kapacity na fixovanou skladovací kapacitu (dále jen 
„Fixovaná skladovací kapacita“, pak tato Fixovaná skladovací kapacita bude Ukladatelem 
oznámena Skladovateli e-mailem z adresy, pod kterou je Ukladatel registrován v Aukčním 
systému (pokud nebude dohodnuto jinak), na adresu Skladovatele gs.aukce@rwe.com. V e-
mailu Ukladatel specifikuje společnost, datum aukce a výši Fixované skladovací kapacity. 
Ukladatel může požádat o převod rezervované skladovací kapacity na Fixovanou skladovací 
kapacitu v celém rozsahu nebo po částech, a to i opakovaně, nejpozději však do data 
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uvedeného v podmínkách aukce (dále jen „Termín pro oznámení fixované skladovací 
kapacity“) a maximálně do výše rezervované skladovací kapacity. V případě, že Ukladatel 
neinformuje Skladovatele o množství Fixované skladovací kapacity do Termínu pro 
oznámení fixované skladovací kapacity, pak veškerá rezervovaná skladovací kapacita není 
Ukladateli dále rezervována a stává se volnou skladovací kapacitou. Rozdíl mezi Fixovanou 
skladovací kapacitou a rezervovanou skladovací kapacitou je Nefixovaná skladovací 
kapacita, pro kterou je aplikován smluvní poplatek uvedený v podmínkách aukce jako 
„Smluvní poplatek za nefixovanou skladovací kapacitu“. Tento poplatek bude fakturován 
jako jednorázová platba na základě faktury vystavené Skladovatelem nejpozději do 10 dní 
od data uvedeného v podmínkách aukce se splatností 10 dní. Smluvní poplatek se počítá na 
základě hodnot pro první skladovací rok. 

B. Green Energy Storage 
Ke konečné aukční ceně bude připočtena tzv. zelená prémie pokrývající náklady spojené 
s nákupem biometanu a zelené elektřiny určených na pokrytí energie potřebné pro vtláčení 
do a těžbu ze zásobníku plynu. Tato prémie je vypočtena pro odpovídající množství nabízené 
skladovací kapacity (jeden cyklus zásobníku) a její hodnota je uvedena v podmínkách aukce. 

Skladovatel zároveň stvrzuje, že na vtláčení a těžbu spojenou s nabízenou skladovací 
kapacitou použije odpovídající množství biometanu a zelené elektřiny doložitelné 
odpovídajícími certifikáty. 

C. Aukce na nevyužitou skladovací kapacitu 
V případě aukce na nevyužitou skladovací kapacitu dle § 60c odst. 2 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), Skladovatel uvádí v aukčních podmínkách datum 
„Termín naplnění“, do kdy musí Ukladatel splnit povinnost naplnění zásobníku plynu na 90 % 
dle §11a odst. 3 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění 
bezpečnostního standardu dodávky plynu, v platném znění. 
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