Smlouva o převodu skladovací kapacity
Smlouva o převodu skladovací kapacity uzavřená podle článku 6 Řádu provozovatele zásobníku
plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále též „Smlouva“)
Společnost (dále též „Převodce“)
se sídlem sídlo
IČ:
DIČ:
zastoupená:
a
Společnost (dále též „Nabyvatel“)
se sídlem sídlo
IČ:
DIČ:
zastoupená:
a
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále též „Skladovatel“)
se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
IČ: 27892077, DIČ: CZ27892077
zastoupená: Zbyněk Pokorný, Head of Sales
Zuzana Benešová, Public Affairs Manager
Registrační číslo smlouvy:
(dále též „smluvní strany“)
I.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je převod práv a povinností podle smlouvy o uskladňování plynu sjednané
mezi Převodcem a Skladovatelem dne dne …………………………., č. smlouvy skladovatele ………………………….,., a
to ve vztahu ke skladovací kapacitě specifikované v čl. II. (dále též „převáděná smlouva“).
II.

III.
Převáděná kapacita a převod práv a povinností

1. Práva a povinnosti z převáděné smlouvy se na základě této Smlouvy převádějí ve vztahu
k následující skladovací kapacitě:
provozní objem:
těžební kapacita:
vtláčecí kapacita:

………………….. MWh
………………….. MWh/d
………………….. MWh/d

(dále též „převáděná kapacita“)
2. Strany této Smlouvy se dohodly, že dnem účinnosti této Smlouvy:
a)

Převodce postupuje na Nabyvatele všechna práva podle převáděné smlouvy související
s převáděnou kapacitou a Nabyvatel se v tomto rozsahu stává oprávněným vůči
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Skladovateli, přičemž ohledně konkrétních podmínek využívání převáděné kapacity bude
mezi Nabyvatelem a Skladovatelem uzavřena zvláštní smlouva o uskladňování,
b)

Nabyvatel přebírá od Převodce všechny povinnosti (závazky) Převodce podle převáděné
smlouvy související s převáděnou kapacitou a Nabyvatel se v tomto rozsahu stává
povinným vůči Skladovateli, přičemž ohledně konkrétních podmínek využívání převáděné
kapacity bude mezi Nabyvatelem a Skladovatelem uzavřena zvláštní smlouva o
uskladňování; Převodce nenese odpovědnost za žádné povinnosti (závazky) ve vztahu
k převáděné kapacitě vzniklé po datu účinnosti této smlouvy,

c)

úkony, které učinil Převodce v souladu nebo v rozporu s převáděnou smlouvou do dne
účinnosti této Smlouvy ve vztahu k převáděné kapacitě, se považují za úkony Nabyvatele
a nároky nebo závazky z nich vzniklé jdou k tíži nebo ve prospěch Nabyvatele; to platí
obdobně i pro účinky nečinnosti Převodce,

d)

dnem účinnosti této Smlouvy Převodce nemůže vůči Skladovateli uplatňovat žádné
nároky z převáděné smlouvy související s převáděnou kapacitou,

e)

Převodce odpovídá za splnění svých peněžitých pohledávek vůči Skladovatele v
souvislosti s převáděnou kapacitou vzniklých pouze do data účinnosti této Smlouvy;
Nabyvatel odpovídá za splnění svých peněžitých pohledávek vůči Skladovateli v
souvislosti s převáděnou kapacitou vzniklých pouze po datu účinnosti této Smlouvy.
III.

IV.
Doba trvání

Skladovací kapacita dle článku II. této Smlouvy je Převodcem převedena na Nabyvatele pro období:
……………………………….
V.
Platnost a účinnost smlouvy

IV.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 6:00 hod. dne ………………………… a nabývá platnosti dnem
podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem ………………………… v 6:00 hod.
V.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Převodce ujišťuje Nabyvatele, že v den účinnosti této Smlouvy není v prodlení s plněním svých
závazků vzniklých na základě převáděné smlouvy.
2. Nabyvatel ujišťuje Skladovatele, že zná obsah převáděné smlouvy, včetně Řádu provozovatele
zásobníku plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále též „Řád skladovatele“), splňuje podmínky
stanovené Skladovatelem pro rezervaci skladovací kapacity a souhlasí s uzavřením zvlaštní
smlouvy o uskladňování se Skladovatelem ohledně převáděné kapacity, která bude obsahovat
obdobné podmínky.
3. Podmínkou účinnosti této Smlouvy je uzavření smlouvy o uskladňování plynu ohledně podmínek
využívání převáděné kapacity mezi Skladovatelem a Nabyvatelem, a to nejpozději k
zamýšlenému dni účinnosti převodu skladovací kapacity. Pokud nedojde k uzavření uvedené
smlouvy o uskladňování plynu, tato Smlouva se ruší od samého počátku.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po podpisu Smlouvy Převodcem a
Nabyvatelem budou všechny stejnopisy předány k podpisu Skladovateli, který je podepíše a
jeden stejnopis předá každé smluvní straně.
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5. 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.
6. Smluvní strany na sebe ve vztahu k této smlouvě přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
7. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně
očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
8. Výrazy nedefinované v této Smlouvě mají význam přiřazený jim v Řádu skladovatele, v zákoně
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a vyhlášce č. 349/2015 Sb.
9. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu neaplikují ustanovení § 433, 1765, 1766, 1799,
1800, 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
10. Jakýkoli převod práv a povinností založených touto Smlouvou, postoupení smlouvy ve smyslu §
1895 Občanského zákoníku, jakož i zastavení pohledávky vzniklé z této Smlouvy, jsou možné
pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
11. Smluvní strany si text této smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a shodně prohlašují, že
tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé při svém podnikání ve smyslu § 1797 Občanského
zákoníku. Na důkaz těchto skutečností připojují jejich oprávnění zástupci podle své skutečné,
svobodné a vážné vůle své podpisy.

V …………….……… dne ………..……

V …………………… dne ………..…

……………………………………………
Převodce

…………………………………………..
Nabyvatel

V …………….……… dne ………..……

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