Rámcová smlouva o uskladňování plynu v dočasném provozním
objemu
dále též „Smlouva“
I.
Smluvní strany
RWE Gas Storage CZ, s. r. o. (dále též „Skladovatel“)
se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124711
IČ: 27892077
DIČ: CZ27892077
kontaktní email: gs.info@rwe.com
zastoupená: Zbyněk Pokorný, Head of Sales
Zuzana Benešová, Public Affairs Manager
Registrační číslo smlouvy:
a
Společnost (dále též „Ukladatel“)
se sídlem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
IČ:
DIČ:
kontaktní email:
zastoupená:
(dále též „smluvní strany“)
II.
Pojmy
1. Dočasný provozní objem je provozní objem virtuálního zásobníku Skladovatele s časově
omezenou dostupností.
2. Celkový dočasný provozní objem je skladovací objem určený pro poskytování služby dočasného
provozního objemu ve výši stanované Skladovatelem. Skladovatel může nabízenou výši
celkového dočasného provozního objemu měnit, pokud tím nebudou dotčeny již uzavřené
rámcové a dílčí smlouvy.
3. Rezervovaný dočasný provozní objem je dočasný provozní objem alokovaný zákazníkům na
základě uzavřených dílčích smluv.
4. Disponibilní dočasný provozní objem je celkový dočasný provozní objem bez rezervovaného
dočasného provozního objemu. Jeho aktuální výši zveřejňuje Skladovatel na svých
internetových stránkách.
5. Řádem skladovatele se rozumí Řád provozovatele zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s. r. o.
včetně všech jeho pozdějších změn a doplnění publikovaný na internetových stránkách
Skladovatele.
III.
Předmět smlouvy
1. Tato Smlouva upravuje rámcové podmínky pro využití disponibilního dočasného provozního
objemu virtuálního zásobníku Skladovatele poskytnutého ukladatelům.
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2. Předmětem této Smlouvy je závazek Skladovatele poskytnout Ukladateli možnost využít
disponibilní dočasný provozní objem.
3. V případě, že Ukladatel specifikuje v žádosti dle čl. IV smlouvu o uskladňování plynu (dále jen
„přidružená smlouva“), Skladovatel dočasně zvýší provozní objem vyplývající z čl. III přidružené
smlouvy o rezervovaný dočasný provozní objem.
4. Ukladatel je oprávněn požádat o disponibilní dočasný provozní objem na období minimálně
sedmi plynárenských dní.
5. Minimální výše dočasného provozního objemu činí 100 MWh nebo 10 000 m3 na jednu dílčí
smlouvu uzavřenou dle čl. IV.
6. Jednotlivé dílčí smlouvy dle čl. IV. budou uzavírány elektronicky podle čl. IV. této Smlouvy.
7. V případě, že Ukladatel specifikuje v žádosti dle čl. IV přidruženou smlouvu, řídí se vtláčení a
těžba plynu do dočasného provozního objemu ustanoveními přidružené smlouvy a plyn vtlačený
nebo vytěžený do dočasného provozního objemu je připsán na účet Ukladatele vedený dle
přidružené smlouvy. V ostatních případech se vtláčení a těžba plynu do dočasného provozního
objemu řídí ustanoveními rámcové smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným vtláčecím a
těžebním výkonem a Řádu skladovatele a plyn vtlačený nebo vytěžený do dočasného
provozního objemu je připsán na účty Ukladatele vedených podle příslušné dílčí smlouvy dle této
Smlouvy.
IV.
Dílčí smlouvy
1. Tato Smlouva stanoví všechny podmínky poskytnutí skladovací kapacity v dočasném
provozním objemu vyjma identifikace přidružené smlouvy, doby rezervace, výše dočasného
provozního objemu, délky výpovědní lhůty a ceny, jež budou stranami dohodnuty v dílčích
smlouvách definovaných níže.
2. K rezervaci dočasného provozního objemu dochází na základě výsledků aukce pořádané
Skladovatelem nebo prostřednictvím elektronické žádosti Ukladatele o rezervaci dočasného
provozního objemu. Pokud Ukladatel nespecifikuje přidruženou smlouvu, Skladovatel zřídí
k dané dílčí smlouvě samostatný účet Ukladatele.
3. V případě rezervace na základě výsledků aukce, dochází k uzavření dílčí smlouvy okamžikem,
kdy Skladovatel elektronicky zašle zvláštní potvrzení o výsledku aukce. Pro vyloučení
pochybností tímto potvrzením není informace automaticky zasílaná aukčním systémem
Skladovatele po ukončení aukce.
4. V případě rezervace prostřednictvím elektronické žádosti podává Ukladatel elektronicky
žádost nejpozději 3 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, pro který je dočasný
provozní objem požadován, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Žádost musí obsahovat
identifikaci Ukladatele, identifikaci přidružené smlouvy, objem požadovaného dočasného
provozního objemu v MWh nebo v m3 a začátek a konec doby rezervace. Skladovatel zašle
výsledky rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní den po přijetí žádosti a
okamžikem odeslání výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí
smlouva“) a přidělení dočasného provozního objemu Ukladateli. Žádost podává Ukladatel
prostřednictvím Nominačního systému Skladovatele, v případě jeho nedostupnosti ji může
zaslat na emailovou adresu „gs.info@rwe.com“.
5. Proces rezervace dočasného provozního objemu je realizován pouze elektronickou cestou.
6. Skladovatel přiděluje disponibilní dočasný provozní objem podle výsledků aukce nebo podle
data a času přijetí žádosti. V případě, že souhrn všech žádostí přijatých ve stejném termínu
převyšuje disponibilní dočasný provozní objem, krátí Skladovatel tyto žádosti pro-rata.
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7. Dočasný provozní objem, který byl přidělen Ukladateli, není v období, pro které byl přidělen,
považován za disponibilní dočasný provozní objem.
8. Cena za využívání dočasného provozního objemu je určena výsledkem aukce, na jejímž základě
byla příslušná dílčí smlouva uzavřena v souladu s § 51 vyhl. č. 349/2015 Sb. nebo v případě
rezervace prostřednictvím žádosti ji Skladovatel publikuje na svých internetových stránkách
spolu s výší disponibilního dočasného provozního objemu.
9. Skladovatel je oprávněn konkrétní dílčí smlouvu vypovědět ve lhůtě uvedené Skladovatelem
pro daný konkrétní dočasný provozní objem v době konání aukce či podání žádosti
Ukladatelem na jeho internetových stránkách, přičemž výpovědní lhůta bude určena v rozmezí
3 pracovních dnů až jednoho měsíce. Běh lhůty počíná běžet prvním pracovním dnem
následujícím po dni odeslání výpovědi na kontaktní email Ukladatele. Pro vyloučení všech
pochybností Ukladatel není oprávněn jednotlivou dílčí smlouvu vypovědět.
10. V případě, že ke konci plynárenského dne, který je posledním dnem platnosti dílčí smlouvy, je
objem plynu uskladněného dle této dílčí smlouvy vyšší než ekvivalent 1 MWh, postupuje
Skladovatel podle ustanovení § 59 vyhl. č. 349/2015 Sb.
11. Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou do okamžiku uplynutí doby rezervace dočasného
provozního objemu, přičemž i po skončení účinnosti dílčí smlouvy přetrvává povinnost
Ukladatele uhradit cenu za uskladnění plynu a další případné platby včetně sankčních a
náhrady škody, jež bude Ukladatel povinen uhradit na základě dílčí smlouvy a Smlouvy včetně
Řádu skladovatele.
V.
Objem
1. Při poskytnutí skladovací kapacity s dočasným provozním objemem bude výše provozního
objemu stanovena v dílčí smlouvě.
2. Vtláčecí a těžební výkon skladovací kapacity s dočasným provozním objemem je 0.
3. Disponibilní dočasný provozní objem publikuje Skladovatel na svých internetových stránkách.
4. Skladovatel je oprávněn jednostranně snížit poskytnutý dočasný provozní objem oznámením
učiněným nejméně 3 pracovní dny předem.
VI.
Cena za uskladňování plynu
1. Cena za poskytnutý dočasný provozní objem je hrazena bez ohledu na míru jeho využití.
V případě, že Skladovatel jednostranně sníží dočasný provozní objem, bude cena za poskytnutý
dočasný provozní objem snížena v míře odpovídající snížení poskytnutého provozního objemu.
Skladovatel dočasný provozní objem sníží ve všech dílčích smlouvách účinných v době snížení
nediskriminačním způsobem v poměru k poskytnutému dočasnému provoznímu objemu.
2. K ceně dohodnuté v dílčí smlouvě bude připočítána DPH uplatňovaná v České republice
v platné výši.
VII.
Fakturační a platební podmínky
1. Ukladatel je povinen na základě daňového dokladu zaplatit Skladovateli měsíčně cenu za
uskladňování týkající se měsíce, pro který je daňový doklad vystaven.
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2. Skladovatel je povinen vystavit a zaslat Ukladateli daňový doklad za příslušný Plynárenský
měsíc nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce, který následuje po příslušném Plynárenském
měsíci.
3. Daňový doklad za příslušný Plynárenský měsíc doručený Skladovatelem Ukladateli podle
předchozího odstavce je splatný nejpozději do 19. kalendářního dne měsíce, který následuje po
příslušném Plynárenském měsíci.
4. Daňový doklad vystavený Skladovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy včetně označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být
placeno.
5. V případě, že by celková měsíční částka fakturace byla nižší než 1.000,- Kč, je Skladovatel
oprávněn přesunout fakturaci na následující měsíc.
6. Peněžité závazky (zejména cenu za plnění, úroky z prodlení a smluvní pokuty) jsou smluvní
strany povinny platit převodem dlužné částky ve prospěch účtu druhé smluvní strany, přičemž
zaplacením se rozumí připsání příslušné platby v prospěch účtu druhé smluvní strany.
7. V případě prodlení s placením peněžitých závazků je příslušná smluvní strana povinna
upozornit druhou smluvní stranu na tuto skutečnost do 5. kalendářního dne po splatnosti
příslušných závazků.
8. V případě prodlení s placením peněžitých závazků je příslušná smluvní strana povinna uhradit
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši a způsobem dle Řádu skladovatele.
9. Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování druhé smluvní straně.
10. Připadne-li datum závazku na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je dnem splatnosti
nejblíže následující pracovní den.
11. Za každý jeden den prodlení Skladovatele s vystavením daňového dokladu se prodlužuje lhůta
splatnosti o jeden den.
12. V případě, že i přes upozornění podle odstavce 7 tohoto článku je Ukladatel v prodlení
s placením svých peněžitých závazků po dobu delší než 10 kalendářních dní, má Skladovatel
právo odstoupit od Smlouvy s účinností od 7. kalendářního dne od doručení oznámení o
odstoupení Ukladateli.
13. Ukladatel má právo nejpozději do data splatnosti faktury zaslat Skladovateli písemnou
reklamaci vyúčtování peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi
Skladovatelem a Ukladatelem. Tato reklamace musí obsahovat návrh opravy faktury a jeho
zdůvodnění a nezbavuje Ukladatele povinnosti tuto fakturu včas a řádně uhradit. Skladovatel
na základě reklamace písemně, např. využitím elektronické pošty vyrozumí Ukladatele do 10
pracovních dní od přijetí reklamace, zda Skladovatel reklamaci vyhodnotil jako oprávněnou
nebo neoprávněnou. U reklamace vyhodnocené jako oprávněná bude vyrozumění
Skladovatele obsahovat také opravu vyúčtování peněžitých závazků. Toto opravné vyúčtování
bude splatné do 7 pracovních dní ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
VIII.
Řád skladovatele
Ukladatel je povinen dodržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy podmínky finanční
způsobilosti, nominační pravidla a další postupy a povinnosti uvedené v Řádu skladovatele včetně
jeho příloh.
IX.
4/6

Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto Smlouvu lze i bez udání důvodu vypovědět ve lhůtě 1 měsíce, která začíná běžet
doručením výpovědi. Tato smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty, ne však dříve než
zaniknou všechny dílčí smlouvy uzavřené podle této Smlouvy.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá z obou smluvních
stran.
2. Je-li anebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, pak tato
skutečnost nezpůsobí neplatnost nebo neúčinnost jiného ustanovení této Smlouvy za
předpokladu, že je toto ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy nahradit ustanovením svým
obsahem a účelem nejbližším takovému neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Do doby
nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
3. S výjimkou změny Smlouvy v důsledku schválení nového Řádu skladovatele Energetickým
regulačním úřadem na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
v platném znění, může být tato Smlouva měněna nebo doplňována pouze na základě písemných,
vzestupně očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V
případě schválení změn Řádu ze strany ERÚ, nemají smluvní strany právo odstupovat od
smlouvy z důvodu provedení takových změn smluvního vztahu ani takové změny odmítnout.
4. Výrazy nedefinované v této Smlouvě mají význam přiřazený jim v Řádu skladovatele,
v energetickém zákoně a vyhlášce č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
5. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
6. Postoupení pohledávky, převzetí dluhu a postoupení celé této Smlouvy je možné pouze se
souhlasem druhé strany.
7. Započtení pohledávek jednostranným prohlášením ze strany Ukladatele se nepřipouští.
8. Ukladatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že případně Ukladatelem poskytnutá
jistota ve smyslu § 2012 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
zajišťuje i povinnost hradit úroky z neuhrazených splatných pohledávek, kde úroková sazba
převyšuje výši zákonné úrokové sazby.
9. Pokud okolnosti budou důvodně nasvědčovat tomu, že ukladateli by velmi pravděpodobně
mohla ve vztahu k jednotlivým zdanitelným plněním poskytnutým skladovatelem na základě
této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si ukladatel právo uhradit daň z těchto
jednotlivých zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně skladovatele postupem
podle § 109a téhož zákona. Skladovateli bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto
postupu úhrady daně se ukladatel zavazuje skladovateli řádně a včas oznámit, a to nejpozději
do 7 dnů od provedení úhrady daně.
10. Strany prohlašují, že smlouvu uzavřely jako podnikatelé při svém podnikání ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Jakožto držitelé licence pro podnikání v plynárenství smluvní
stany prohlašují, že žádná z nich není slabší stranou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a každá z nich na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
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11. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu se neaplikují ustanovení § 1765 odst. 1, 1766,
1799, 1800 a 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s touto smlouvou včetně Řádu skladovatele podrobně
seznámili, je jim srozumitelná, s jejím obsahem souhlasí a neodchyluje se od obvyklých
podmínek ujednávaných v obdobných případech, a na důkaz těchto skutečností podle své
svobodné a vážné vůle připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

V ………………… dne ……………

V ………………… dne ……………

………………………………………
Ukladatel

…………………………………………………….
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
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