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STRANA 2

Každý rok se opětovně ukazuje, že zásobníky jsou pro českou 
soustavu prostě důležité!
Spotřeba plynu v ČR a těžba ze zásobníků (kWh)

Zdroj: Net4Gas a OTE 



STRANA 3

Jak vypadá zásobník v reálu: navzájem propojený systém 
ložisek, sond, potrubí a nadzemní technologie



STRANA 4

V České republice jsou tři (čtyři) provozovatelé zásobníků plynu

RWE Gas Storage CZ MND / Moravia Gas Storage SPP Storage

PZP
• Dolní Dunajovice
• Tvrdonice
• Lobodice
• Štramberk
• Třanovice
• Háje

Kapacita
• objem: 29 TWh
• těžba: 434 GWh/d
• vtláčení: 327 GWh/d

Ostatní
• největší provozovatel PZP 

v ČR

PZP
• Dolní Bojanovice

Kapacita
• objem: 7 TWh
• těžba: 96 GWh/d
• vtláčení: 75 GWh/d

Ostatní
• v současné době připojen 

pouze ke slovenské 
distribuční soustavě 
(změna od 2022?)

PZP
• Uhřice (MND GS)
• Dambořice 

(Moravia GS)

Kapacita*
• objem: 3,4 TWh

+ 3,9 TWh
• těžba: 115 GWh/d

+ 80 GWh/d
• vtláčení: 64 GWh/d

+ 60 GWh/d

Ostatní
• MND group vlastní i dva 

zásobníky v Německu

Pozn: údaje za rok 2020; pro přepočet z m3 použito spalné teplo 10,65 kWh/m3

* v případě těžebních a vtláčecích kapacit je u PZP Uhřice uveden údaj „smluvní odběrový/vtlačný výkon“; provozní objem by se u zásobníku 
Dambořice měl v následujícím roce ještě o něco navýšit



STRANA 5

• Provozní tlaky
• Tlaky v přepravní/distribuční soustavě
• Počet/kvalita sond
• Nadzemní technologie

Další faktory

• Provozní objem („WGV“)
+ max. těžební kapacita (za den)
+ max. vtláčecí kapacita (za den)
+ těžební/vtláčecí křivky

• Poduška (nutná „základní náplň“)

Celková kapacita

Základní parametry zásobníků plynu

Typ zásobníku



STRANA 6

ERÚ určuje podobu trhu s plynem pomocí vyhlášek (zejména 
PTP); vše se odehrává na virtuálním bodě zásobníku plynu

VOB
(virtuální obchodní bod)

virtPZP1

virtPZP2-x

E/EPZP

E/EPZP

E/E

Entry/Exit do/z ČR a PZP
• Rezervace/Smlouva

• (Re-)Nominace

• Poplatky

E/EPZP

Rezervace přepravy

ERÚ určuje zejména
• Skladovací produkty

• Pravidla přidělování kapacit

• Přepravní tarify do/ze zásobníku

Model trhu s plynem



STRANA 7

Nabízíme produkty a služby, které nám umožňuje technický svět 
a regulační prostředí

Skladovací kapacitu nabízíme v on-line aukcích jako 
kombinaci provozního objemu a těžebního a 
vtláčecího výkonu (tzv. "bundle") nebo jako kombinaci 
jen některých těchto částí. 
Specifické parametry nabízeného produktu uvádíme 
v aukčních podmínkách pro každou aukci zvlášť.

Dodatečné pevné/přerušitelné vtláčecí a těžební 
výkony nabízíme v kWh za den, a to buď za fixní 
cenu definovanou námi nebo nejvyšší nabídce.
Stávající zákazníci si mohou dokoupit dodatečný 
(přerušitelný) objem pro určité období nebo „garanci“ 
možnosti těžit či vtláčet v opačném směru než 
standardně umožňuje aktuální skladovací období.

Nejoblíbenějšími dodatečnými službami jsou zejména 
povinný REMIT reporting, sekundární přenosy /
převody skladovací kapacity a plynu přímo 
v zásobníku a slučování smluv.
Některé dodatečné služby nabízíme zcela zdarma, 
některé jsou za poplatek.

Více informací na webu: https://www.rwe-gasstorage.cz/nabizene-skladovaci-sluzby-a-ceny 

https://www.rwe-gasstorage.cz/nabizene-skladovaci-sluzby-a-ceny


STRANA 8

Skladovací kapacitu nabízíme elektronicky přes Aukční systém 
a Zákaznický (Nominační) portál (GSN)

Denní smlouvy (pevné)
• 1 až x dnů

Denní smlouvy (přerušitelné)
• 1 den

Vnitrodenní smlouvy 
(pevné/přerušitelné)

Další služby

Roční smlouvy (pevné)
• Stávající kapacita

1 až 15 let*
• Nová kapacita

do 15 let

Měsíční smlouvy (pevné)
• 1 až x měsíců

Online POŽADAVKY

• On-line rostoucí aukce (změna?)

• Veškeré podmínky aukce zveřejňovány 
s předstihem před započetím aukce

• On-line platforma pro zadávání požadavků 
s aukčními komponenty

• Pravděpodobnost přerušení se při zadání vyšší 
ceny snižuje

• Správa smluv, dalších služeb a reportů

Online AUKCE

* alespoň 40 % se musí rezervovat pro maximálně pětileté smlouvy



STRANA 9

Aukce skladovací kapacity probíhají on-line a na základě jasně 
definovaných pravidel

Provozovatel zásobníku 
určuje parametry aukce, 
např. :
• startovací cena
• bundle (WGV, WR, IR, křivky)
• trvání smlouvy
• cenový přírůstek mezi 

aukčními koly 
• a další 

Účastníci aukce zadávají
pouze:
• požadované množství 

skladovací kapacity
• počet let (měsíců)



STRANA 10

Sedm jednoduchých kroků jak se stát zákazníkem

1. Registrace v Aukčním systému (vyplnění krátkého formuláře on-line)

2. Vysoutěžení kapacity v aukci a podpis smlouvy (papírové smlouvy)

3. Prokázání finanční způsobilosti (před začátkem účinnosti smlouvy, víc možností)

4. Rezervace přepravní kapacity u Net4Gas (plně v gesci zákazníka)

5. Nominace (přes GSN Zákaznický portál nebo OTE, matching s Net4Gas)

6. Platby za kapacitu a služby (dvě fakturační okna, elektronické faktury)

7. Volitelné: Uzavření/používání rámcových smluv (dodatečné služby)



STRANA 11

Samotné využívání zásobníku je opravdu jednoduché

Smlouva(y)
• bundly
• dodatečné 

služby 
(rámcovky)

(Sekundární) převody
• (částí) smluv
• plynu v zásobníku

Nominace
• Zásobník plynu
• Přeprava

Reporty / Další
• REMIT
• vlastní

24/7 dispečink

VOB*

* Virtuální obchodní bod; možnost přepravy rovněž z/na hraniční body
** Zásobník plynu

ZP**

ACER /
uživatel



STRANA 12

Každý zákazník mou svou vlastní strategii pro využívání 
zásobníku

Skutečné nominace zákazníků



STRANA 13

Cena za skladování je v porovnáním s cenou komodity 
nevýznamná; cena plynu je volatilní

Vážený průměr cen na VDT OTE (EUR/MWh)

 0

 2

 4

 6

 8

 10
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 14

 16

> 10 EUR/MWh

průměrná cena za 
skladování**:
+/- 2,2 EUR

nejvyšší cena na 
trhu v roce 2O18:

60 EUR/MWh*

* na vnitrodenním trhu OTE; na jiných trzích v Evropě se cena dostala i nad 100 EUR/MWh
** Průměr srovnatelného produktu sezónního zásobníku za poslední tři roky



STRANA 14

Provozní informace, jako např. 
• Celková (i smluvní) kapacita (denně)
• Stav zásob (denně)
• Dostupný a přerušený preřuš. výkon vč. ceny  (denně)
• Vtlačené a vytěžené množství plynu (denně)
• Výše přerušené denní kapacity (denně)
• Souhrnně nominované množství všemi zákazníky 

(denně)
• Plánované odstávky a údržba (při změně)
• Aktuální hodnota dostupné skladovací kapacity a plány 

na její rozvoj (při změně)

Přehled aukcí včetně historických konečných cen
Ceník doplňkových služeb

GSE Transparency Template

Provozovatelé ZP zveřejňují 
spoustu zajímavých údajů



STRANA 15

Zjednodušeně řečeno, zásobník plynu mi …

Zajistí skutečnou bezpečnost dodávek
skladováním plynu v zásobníku v ČR se udržují 
rezervní zásoby pro případ omezení / přerušení 
dodávek plynu. Zásobník je jediným garantem 
fyzické bezpečnosti dodávek

Umožní klidný spánek
mít zásobník je prostě k nezaplacení

Optimalizuje fungování přepravní soustavy 
zásobníky se používají také pro kompenzaci výkyvů 
v přepravě plynu a pro vyrovnávání tlaků na 
přepravě

Pokryje nepředvídatelné zvýšení spotřeby
na neočekávané zvýšení spotřeby plynu lze rychle 
(a levně) reagovat jeho těžbou ze zásobníku

… udělá život snazší a bezpečnější 

Sníží poplatky/pokuty za odchylky
denní, hodinová flexibilita

Umožní arbitrážní obchody
využívání krátkodobých cenových rozdílů a 

volatility cen na organizovaných trzích

Pokryje náhlé růsty cen zemního plynu 
neočekávané zvýšení spotřeby plynu způsobuje 

růst jeho ceny (což způsobí nárůst požadavků na 
těžbu)

Sníží průměrnou nákupní cenu zemního plynu
nákup plynu za nižší ceny, jeho uskladnění a 

následná těžba ze zásobníku v období s cenami 
vyššími

… vydělá peníze



1. 10. – 31. 3. se BSD dle bodu 1. a 2. zajišťuje 
minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících 
plynu na území Evropské unie

Řeší EZ a vyhláška č. 344/2012 Sb. o SN v plynárenství 
v návaznosti na Nařízení EP a Rady č. 994/2010

Chránění zákazníci: OM ve skupinách C1, D a F 

Relevantní i pro teplárny, pokud
• roční spotřeba nad 4 200 MWh
• min. 20 % objemu tepla pro zákazníky je určeno pro 

domácnosti nebo zdravotnické a sociální služby (§ 2)

Pro fajnšmekry: Rozsah zajištění BSD 

1. mimořádné teploty: pro období 7 nejchladnějších po sobě 
následujících dnů za 20 let (nejchladnější den) 

2. mimořádná poptávka: pro období 30 nejchladnějších po 
sobě následujících dnů za 20 let (celé toto období)

3. N – 1:  30 nejchladnějších po sobě následujících dnů 
z aktuálních normálových teplot (celé toto období)

Bezpečnostní standard 
dodávek (BSD)


