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Smlouva o poskytování protisměrných výkonů 
 

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (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 
email:  gs.info@rwe.com 
zastoupená:   Zbyněk Pokorný, Head of Sales 

Zuzana Kotyková, Public Affairs Manager 
 
Registrační číslo smlouvy:  
     
a 
 
Společnost  (dále též „Ukladatel“) 
se sídlem  
zapsaná v  
IČ:                         , DIČ:  
email: 
zastoupená:    
 
 
(dále též „Smluvní strany“) 

 
 
 

II.  
Preambule 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne …. Smlouvu o uskladňování plynu č. …  (dále Přiřazená smlouva). 

  
2. Na základě Přiřazené smlouvy se uzavírá tato Smlouva o poskytování protisměrných výkonů. 

 
III. 

Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Skladovatele poskytnout Ukladateli možnost využít 
protisměrné výkony, tj. vtláčecí a těžební výkon v opačném směru, než odpovídá základnímu 
vtláčecímu a těžebnímu období. Tyto protisměrné výkony jsou po celou dobu vtláčecího a 
těžebního období konstantní. 
 

2. Ukladatel je tedy oprávněn využít svého práva podle předchozího odstavce v rozsahu: 
  

a) Ukladatel je oprávněn vytěžit maximálně …………. kWh/den v období od …………. do …………. 
b) Ukladatel je oprávněn vtlačit maximálně …………. kWh/den v období od …………. do …………. 

    
3. Ukladatel je povinen nominovat a renominovat protisměrné výkony dle vyhlášky č. 349/2015 

Sb. O pravidlech trhu s plynem, v platném znění (dále též „vyhláška č. 349/2015 Sb.“) 
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prostřednictvím nominačního systému Skladovatele v samostatné položce odlišené od 
nominací a renominací podávaných na základě Přiřazené smlouvy. 
 

4. Skladovatel má právo odmítnout tyto nominované a renominované protisměrné výkony pouze 
z důvodů uvedených v této Smlouvě (především dle článku VIII. odst. 4). 

 
5. Nominované a renominované protisměrné výkony budou alokovány na stavový účet Ukladatele 

vedený pro Přiřazenou smlouvu Ukladatele. V souladu s tím bude provozní objem (dále též „PO“) 
na stavovém účtu na konci plynárenského dne (dále též „PD“) stanoven tímto způsobem: 
 

a) Základní vtláčecí období: PO na konci PD = PO na začátku PD + výsledné (re)nominované 
hodnoty vtláčení – výsledné (re)nominované hodnoty těžby (protisměrné výkony) 

b) Základní těžební období: PO na konci PD = PO na začátku PD – výsledné (re)nominované 
hodnoty těžby + výsledné (re)nominované hodnoty vtláčení (protisměrné výkony) 

 
6. Pro vyloučení jakékoliv pochybnosti se konstatuje, že protisměrné výkony nejsou dodatečným 

výkonem k výkonům specifikovaným v Přiřazené smlouvě, ale o jejich hodnotu se snižuje 
maximální hodnota (re)nominace pro daný směr (vtláčení nebo těžba).    
 

IV. 
Doba poskytnutí protisměrných výkonů 

 
Protisměrné výkony dle čl. III. této smlouvy jsou Skladovatelem pro Ukladatele poskytnuty pro 
skladovací období od …………. do …………. 

 
V. 

Cena za poskytnutí protisměrných výkonů 
 
1. Ukladatel se zavazuje za poskytnutí vtláčecího a těžebního výkonu v opačném směru podle čl. 

III. poskytnout Skladovateli úplatu, která se skládá z pevné složky ceny ve výši  
2 Kč za rezervaci 1 MWh denního protisměrného výkonu měsíčně a výkonové složky ceny ve 
výši 8 Kč za každou 1 MWh využitého protisměrného výkonu. Ukladatel neposkytuje 
Skladovateli úplatu za plynárenské dny, kdy protisměrné výkony dle čl. III. nebylo možné 
využívat (především dle čl. VIII. odst. 4). 

 
2. K ceně dohodnuté či určené postupem dle této Smlouvy bude připočítána DPH uplatňovaná 

v České republice v platné výši. 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1.  Ukladatel je povinen na základě daňového dokladu zaplatit Skladovateli měsíčně pevnou složku 

ceny. Skladovatel je povinen vystavit a zaslat Ukladateli za příslušný plynárenský měsíc daňový 
doklad za pevnou složku ceny protisměrných výkonů společně s daňovým dokladem za 
Přiřazenou smlouvu. 

 
2. V případě skutečného využití protisměrného výkonu (výkonová složka ceny) je Skladovatel 

povinen vystavit a zaslat za příslušný plynárenský měsíc Ukladateli daňový doklad v termínu 
uvedeném v Řádu provozovatele zásobníku plynu pro rámcové denní smlouvy o uskladňování 
plynu s pevným a přerušitelným výkonem, podle kterého je stanovena také splatnost tohoto 
daňového dokladu. 

 
VII. 

Řád provozovatele zásobníku plynu 
 
1. Pro postupy související s uskladňováním plynu, které nejsou upraveny touto smlouvou, se užijí 

přiměřeně ustanovení Řádu provozovatele zásobníku plynu (dále též „Řád“). 
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2. V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními této smlouvy platí, že ustanovení 

této Smlouvy mají přednost před příslušnými ustanoveními Řádu. 
 

VIII. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 
 

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti prvního plynárenského dne uvedeného v čl. IV. této Smlouvy. 
 
3. Tato Smlouva pozbývá účinnosti uplynutím posledního plynárenského dne uvedeného v článku 

IV. této Smlouvy. 
  
4. Skladovatel není povinen plnit závazek uvedený v čl. III. této Smlouvy po dobu omezení nebo 

přerušení provozu podzemního zásobníku plynu Háje, pokud informaci o tomto přerušení zašle 
Ukladateli elektronickou poštou na adresu pro doručování elektronické pošty uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy nejméně 30 dnů před jejím zahájením.   

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva je v případě podepisování tištěných smluv vyhotovena ve čtyřech autentických 

stejnopisech, z nichž po dvou 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. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně 

očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé, a že se týká jejich 

podnikatelské činnosti, pročež se na jejich právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené 
použije zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 

 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této Smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 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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