Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem
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
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
IČ:
DIČ:
zastoupená:
(dále též „smluvní strany“)
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Skladovatele uskladnit dohodnuté množství zemního plynu
za sjednaných podmínek na straně jedné a závazek Ukladatele dodat a odebrat dohodnuté
množství zemního plynu určeného k uskladnění za sjednaných podmínek a zaplatit za
uskladnění smluvní cenu na straně druhé.
2. Skladovací kapacita dle této Smlouvy byla rezervována na základě potvrzených výsledků aukce
ze dne …………………, organizované Skladovatelem podle podmínek aukce (dále též „Aukce“).
III.
Skladovací kapacita
Skladovatel se zavazuje poskytnout Ukladateli pevnou skladovací kapacitu v následující výši:
Skladovací období

WGV [MWh]

IR [MWh/den]

kdy
WGV
IR
WR

provozní objem,
maximální vtláčecí výkon a
maximální těžební výkon

(dále též „Skladovací kapacita“)
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WR [MWh/den]

Cena [Kč/MWh/rok]

IV.
Doba poskytnutí skladovací kapacity
Skladovací kapacita je Skladovatelem pro Ukladatele sjednána pro skladovací období uvedené v čl.
III. této Smlouvy.
V.
Vtláčecí a těžební křivka
Ukladatel využívá Skladovací kapacitu v souladu s vtláčecí a těžební křivkou dle přílohy č. 1 této
Smlouvy.
VI.
Cena za uskladňování plynu
1. Roční cena za poskytnutí plnění dle této Smlouvy Skladovatelem dle čl. III. je uvedena v Kč bez
DPH za každou MWh provozního objemu.
2. K ceně bude připočítána DPH uplatňovaná v České republice v platné výši.
VII.
Řád skladovatele
1. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Řád provozovatele zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ,
s.r.o. včetně všech jeho pozdějších změn a doplnění (dále též „Řád skladovatele“). Ukladatel
prohlašuje, že se seznámil s obsahem Řádu skladovatele účinného ke dni podpisu této Smlouvy.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu skladovatele a ustanoveními této Smlouvy platí, že
ustanovení Řádu skladovatele mají přednost před jednotlivými ustanoveními této Smlouvy.
VIII.
Platnost a účinnost smlouvy
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 6:00 hod. dne ………………… a nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem ………………… v 6:00 hod.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech 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
s přihlédnutím k obsahu a účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.
3. S výjimkou změny Smlouvy v důsledku schválení nového Řádu skladovatele Energetickým
regulačním úřadem (dále též „ERÚ“) 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 (dále též „Energetický zákon“), 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.

2/5

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, v platném znění.
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. Odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou má účinky ex nunc (do budoucna).
9. Ukladatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že případně Ukladatelem poskytnutá jistota
za splnění jeho dluhu poskytnutá dle Řádu skladovatele, zajišťuje i povinnost hradit úroky
z neuhrazených splatných pohledávek, kde úroková sazba převyšuje výši zákonné úrokové
sazby.
10. 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.
11. 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.
12. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu se neaplikují ustanovení § 1766, 1799, 1800
a 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
13. 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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Příloha č. 1
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