
 

Podmínky aukcí na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu 

Společnost NET4GAS, s.r.o. je provozovatelem přepravní soustavy České republiky na základě 

výlučné licence na přepravu plynu č. 230504730, mezi jehož povinnosti patří rovněž zajištění 

bezpečného a spolehlivého provozu přepravní soustavy (§ 58 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“) a řídit 

plynárenskou soustavu za stavu nouze (§ 58 odst. 8 písm. q) Energetického zákona). 

Provozovateli přepravní soustavy byla krizovým opatřením Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. 

MPO 22638/22/41200/01000ze dne 28. dubna 2022 vydaným podle § 12a zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložena 

povinnost k zabezpečení energetických potřeb spočívající v uskutečnění aukce na zajištění uskladnění 

plynu v zásobnících plynu v České republice a připojených na přepravní soustavu České republiky 

(dále jen „Krizové opatření“). 

S ohledem na uvedené skutečnosti společnost NET4GAS, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 108316, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 

1718/8, 140 21, IČ: 27260364, jako provozovatel přepravní soustavy (dále jen „Provozovatel 

přepravní soustavy“), uveřejňuje  

Podmínky aukcí na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu na 

území České republiky 

1. Předmět Aukce 

1.1. Předmětem aukcí je výběr nejvhodnější nabídky nebo nabídek na zajištění uskladnění plynu 

v zásobnících plynu na území České republiky přímo připojených k přepravní soustavě České republiky 

a vzdání se práva na volnou dispozici s uskladněným plynem nebo výběr nejvhodnější nabídky nebo 

nabídek na vzdání se práva na volnou dispozici s již uskladněným plynem (dále jen „Aukce“) 

v následujícím rozsahu: 

a) v období od uzavření Dílčí smlouvy do 31. října 2022 nebude moci Účastník aukce odtěžit 

ze zásobníku plynu ze Zvláštního stavového účtu žádné množství plynu ani převádět plyn ze 

Zvláštního stavového účtu; a 

b) v období od 1. listopadu 2022 do posledního dne skladovacího roku 2022/2023 nebude moci 

Účastník aukce odtěžit ze zásobníku plynu ze Zvláštního stavového účtu anebo převést ze 

Zvláštního stavového účtu větší množství plynu než takové, aby v období: 

1. od 1. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022 (do konce plynárenského dne, který začal v průběhu 

30. listopadu 2022) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno alespoň 80% množství plynu 

v MWh odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu množství plynu podle všech Dílčích smluv 

vysoutěžených v Aukcích, 

2. od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022 (do konce plynárenského dne, který začal v průběhu 

31. prosince 2022) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno alespoň 60% množství plynu 

v MWh odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu množství plynu podle všech Dílčích smluv 

vysoutěžených v Aukcích, 

3. a od 1. ledna 2023 do 31. ledna 2023 (do konce plynárenského dne, který začal v průběhu 31. 

ledna 2023) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno alespoň 34% množství plynu v MWh 

odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu množství plynu podle všech Dílčích smluv 

vysoutěžených v Aukcích.  



 

1.2. Zvláštním stavovým účtem podle čl. 1.1. se rozumí účet zřízený Provozovatelem ZP podle rámcové 

smlouvy o zajištění uskladnění plynu a o omezení dispozice s uskladněným plynem (dále „Rámcová 

smlouva“) uzavřené mezi Provozovatelem přepravní soustavy, Účastníkem aukce a Provozovatelem 

ZP, kterého se tato Aukce týká, podle které Provozovatel ZP znemožní dispozice s objemem plynu na 

Zvláštním stavovém účtu po dobu do posledního dne skladovacího roku 2022/2023 s omezeními nejvýše 

v rozsahu podle čl. 1.1.    

1.3. Podmínky uskladnění plynu a rozsah vzdání se práva na volnou dispozici s uskladněným plynem 

budou sjednané v Rámcové smlouvě, které bude podléhat Dílčí smlouva, jejíž sjednání s předkladateli 

nejvhodnějších nabídek bude výsledkem Aukce. 

1.4. Předmětem Aukce není nákup plynu a převod vlastnického práva k plynu ve prospěch 

Provozovatele přepravní soustavy.  

1.5. Aukce se budou vyhlašovat pro uskladnění plynu ve virtuálním zásobníku plynu provozovaném 

společností RWE Gas Storage CZ, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, sp.zn. C 124711, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 27892077 a ve 

virtuálním zásobníku plynu provozovaném společností MND Energy Storage a.s., zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 4925, se sídlem Úprkova 807/6, 

695 01 Hodonín, IČ: 27732894 (dále též „MND ES“).     

1.6. Veškeré pojmy užité v těchto podmínkách Aukce uvozené velkými počátečními písmeny 

odpovídají stejným pojmům podle Rámcové smlouvy, nedefinují-li tyto podmínky takový pojem 

výslovně jinak.  

2. Účast v Aukci 

2.1. Aukce se může zúčastnit každý, kdo 

a) má ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 a násl. vyhlášky č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu 

s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pravidla trhu s plynem“) rezervovanou 

pevnou skladovací kapacitu zásobníku plynu na území České republiky přímo připojeném 

k přepravní soustavě České republiky provozovaném Provozovatelem ZP nejméně v rozsahu 

minimální nabídky na zajištění uskladnění plynu, kterou může účastník Aukce podle těchto 

podmínek v Aukci podat, a to po celou dobu vyhlášení Aukce do posledního dne skladovacího 

roku 2022/2023,  

b) uzavřel s Provozovatelem přepravní soustavy a Provozovatelem ZP, kterého se tato Aukce týká, 

Rámcovou smlouvu, na základě které má u Provozovatele ZP zřízen Zvláštní stavový účet pro 

alokaci uskladněného plynu, prostřednictvím kterého se realizuje jeho vzdání se dispozice 

plynem v rozsahu a postupem odpovídajícím čl. 2.2.3 Rámcové smlouvy, 

c) není osobou ze sankčního seznamu Evropské unie vedeného nebo vedených v souvislosti 

s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině1, ani osobou, která 

 
1) Sankčními seznamy se rozumí zejm., ale ne výlučně: všechny i autonomní sankce EU stanovené v základních 

sankčních předpisech, kterými jsou např. rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 208/2014; 

rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014, rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP a nařízení 

Rady (EU) č. 692/2014; a rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014; seznam obsažený 

v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014; rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se mění rozhodnutí 

2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině); 

nařízení Rady (EU) 2022/394 (kterým se mění nařízení (EU) 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině); rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/399 (kterým se mění 

rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku); nařízení Rady (EU) 

2022/398 (kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku); 

rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/430 (kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině).  



 

je takovou osobou ze sankčního seznamu Evropské unie ovládaná nebo na jejímž základním 

kapitálu má taková osoba ze sankčního seznamu Evropské unie podíl, nebo osobou, jejímž 

skutečným majitelem či spolumajitelem je osoba ze sankčního seznamu Evropské unie 

(dále jen „Účastník Aukce“). 

2.2. Provozovatel přepravní soustavy zřídí každému,  

a) kdo o to požádá, a 

b) prokáže, že splňuje předpoklady být Účastníkem Aukce, 

přístup do zabezpečeného webového rozhraní provozovaného Provozovatelem přepravní soustavy. 

2.3. Provozovatel přepravní soustavy se může dohodnout s Provozovatelem ZP na uskutečnění Aukce 

prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní provozovaného Provozovatelem ZP; v takovém 

případě zřizuje přístup do zabezpečeného webového rozhraní podle čl. 2.2. těchto podmínek aukce výše 

a činí úkony provozovatele přepravní soustavy v průběhu aukce podle čl. 4 těchto podmínek aukce 

Provozovatel ZP.  

3. Termín uskutečnění Aukce 

3.1. Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje Aukci v pracovní den před jejím uskutečněním, a to 

zveřejněním vyhlášení Aukce na webové adrese https://www.net4gas.cz. 

3.2. Parametry vyhlášené Aukce, stanovené a oznámené Provozovateli přepravní soustavy 

Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem podle Krizového opatření, zašle Provozovatel přepravní 

soustavy Účastníkům aukce neprodleně po jejich oznámení na elektronický kontakt Účastníka Aukce.  

4. Průběh aukce a postup předkládání nabídek 

4.1. Aukce se v případě zásobníku plynu RW GS uskutečňuje na principu vícekolové elektronické aukce 

se sestupující nabízenou cenou. V případě zásobníku plynu MND ES se aukce uskutečňuje na principu 

vícekolové elektronické aukce se zvyšující se aukční slevou; v takovém případě se čl. 4.2 až 4.9 použijí 

obdobně.   

4.2. Aukce probíhá přes zabezpečené webové rozhraní, které je přístupné z webových stránek 

Provozovatele přepravní soustavy, nebo Provozovatele ZP, pokud Aukce probíhá prostřednictvím 

zabezpečeného webového rozhraní provozovaného Provozovatelem ZP. 

4.3. Každý Účastník aukce může v každém aukčním kole podávat pouze jednu nabídku. Účastník aukce 

může podávat nabídku pouze v takovém rozsahu, aby nabízené množství nepřekročilo nejvyšší hodnotu 

pevné skladovací kapacity rezervované Účastníkem aukce pro období od vyhlášení Aukce do 

posledního dne skladovacího roku 2022/2023. 

4.4. Pokud v prvním aukčním kole dojde k podání nabídek Účastníků aukce, které v součtu nepřekročí 

množství aukcionovaného plynu, Provozovatel přepravní soustavy akceptuje všechny podané nabídky 

na vyvolávací cenu. Akceptováním podaných nabídek Aukce končí.    

4.5. Pokud v prvním aukčním kole dojde k podání nabídek Účastníků aukce, které v součtu překročí 

množství aukcionovaného plynu, následuje další aukční kolo a aukční cena se snižuje o aukční krok. 

V případě aukce na zásobníku plynu provozovaném MND ES se v dalším aukčním kole aukční sleva 

zvyšuje o aukční krok. 

4.6. Účastník aukce může podat nabídku v následujícím aukčním kole pouze do výše množství, které 

nabízel v předchozím aukčním kole. Pokud Účastník aukce v aukčním kole nepodal nabídku, nemůže 

již podávat nabídky v žádném následujícím aukčním kole.  

https://www.net4gas.cz/cz/pro-zakazniky/aukce-na-uskladneni-plynu/


 

4.7. Aukce končí, pokud v aukčním kole součet nabídek všech Účastníků aukce je menší nebo roven 

množství aukcionovaného plynu.  

4.8. Zůstane-li celá nebo část poptávky v posledním aukčním kole nepokryta, je poptávka nebo 

nepokrytá část poptávky alokována účastníkům aukce z předposledního kola poměrně podle výše jejich 

nabídek v předposledním aukčním kole s tím, že nabídka účastníka aukce je pro výpočet alokace snížena 

o nabídku podanou účastníkem aukce v posledním aukčním kole. 

4.9. Provozovatel přepravní soustavy zašle potvrzení o výběru nabídky Účastníkovi aukce, jehož 

nabídku akceptoval, společně s uvedením vysoutěžené aukční ceny, neprodleně po ukončení Aukce. 

Probíhá-li Aukce prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní provozovaného Provozovatelem 

ZP, zasílá potvrzení o výběru nabídky podle věty první Provozovatel ZP.  

4.10. Cena zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s uskladněným plynem je rovna ceně 

posledního aukčního kola pro ty nabídky, které byly akceptovány v posledním aukčním kole. Cena 

zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s uskladněným plynem je rovna ceně předposledního 

aukčního kola pro ty nabídky, které byly akceptovány poměrným mechanismem podle čl. 4.8. 

z předposledního aukčního kola. 

    5. Obsah Dílčí smlouvy o zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s uskladněným plynem 

5.1. V souladu s Rámcovou smlouvou je podání nabídky v Aukci návrhem na uzavření Dílčí smlouvy o 

zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s uskladněným plynem s tím, že množství plynu 

k zajištění uskladnění plynu odpovídá nabídce Účastníka aukce a cena bude odpovídat ceně vysoutěžené 

v Aukci. 

5.2. Akceptací nabídky podané Účastníkem aukce ze strany Provozovatele přepravní soustavy dochází 

ke sjednání výše ceny a množství plynu k zajištění uskladnění plynu nabídnutého Účastníkem aukce 

potvrzené Provozovatelem přepravní soustavy nebo Provozovatelem ZP postupem podle čl. 4.9. těchto 

podmínek Aukcí a uzavření Dílčí smlouvy o zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice 

s uskladněným plynem za podmínek a v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou. 

   

 

 


