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Smlouva o poskytnutí součinnosti při plnění informační povinnosti  

uzavřená v souladu s § 1746, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 
zákoník“) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011, o integritě a 
transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále též „Nařízení“) a Prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 1348/2014, o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 Nařízení 
(dále též „Prováděcí nařízení“) 

(dále též „Smlouva“) 

mezi 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále též „Oznamovatel“) 

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 Kotyková, Public Affairs Manager 

Registrační číslo smlouvy: 

a 

Společnost (dále též „ Účastník trhu“)  

se sídlem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
IČ:  
DIČ:  
zastoupená: 

 
(dále společně též „Smluvní strany“) 

 

Preambule 

1. Cílem Nařízení je větší integrita a transparentnost velkoobchodních trhů s energií a podpora 
otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže na velkoobchodních trzích s energií ve prospěch 
konečných spotřebitelů energie. Účelem Nařízení je bránit nekalým praktikám majícím dopad 
na velkoobchodní trhy s energií.  

V této souvislosti se zavádí monitorování velkoobchodních trhů s energií prostřednictvím 
Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura“) ve spolupráci 
s vnitrostátními regulačními orgány.  

2. Ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení ve spojení s čl. 9 odst. 9 Prováděcího nařízení jsou účastníci trhu 
povinni poskytovat Agentuře a vnitrostátním regulačním orgánům informace týkající se 
množství uskladněného plynu vedeného na účtu ukladatele na konci plynárenského dne (dále 
jen „Informační povinnost“). 

3. Oznamovatel disponuje informacemi, které jsou relevantní pro plnění Informační povinnosti 
Účastníka trhu, jenž je ukladatelem zemního plynu v zásobníku Oznamovatele ve smyslu Řádu 
provozovatele podzemního zásobníku vydaného Oznamovatelem, a je ochoten Účastníkovi 
trhu poskytnout nezbytnou součinnost k plnění jeho Informační povinnosti.  

4. Oznamovatel není registrovaným mechanismem pro hlášení obchodů ve smyslu Nařízení a 
Prováděcího nařízení (dále jen „RRM“), což Účastník trhu bere na vědomí. Informační povinnost 
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Účastníka trhu ve vztahu k Agentuře tak bude plněna prostřednictvím organizace Gas 
Infrastructure Europe (GIE) AISBL se sídlem Avenue de Cortnebergh 100, 1000 Brusel, Belgie 
(dále jen „GIE“), jež je RRM. GIE je oprávněna oznamovat Agentuře údaje ve smyslu Nařízení a 
Prováděcího nařízení, které ji za účelem plnění Informační povinnosti Účastníkem trhu budou 
poskytnuty ze strany Oznamovatele. 

5. Oznamovatel má uzavřenu smlouvu s GIE o poskytování služby reportování fundamentálních 
dat dle Nařízení ze dne 1. března 2016 (dále jen „Smlouva s GIE“), jejímž obsahem je mimo jiné 
závazek GIE plnit Informační povinnost za Účastníky trhu v rozsahu požadovaném v čl. 9 odst. 
9 Prováděcího nařízení. Plnění Informační povinnosti Účastníkem trhu vůči Agentuře je závislé 
zejména na funkčnosti a propojení IT systému organizace GIE se systémy Agentury. GIE se 
zavázala plnit Informační povinnost za Účastníka trhu a ujistila Oznamovatele o své schopnosti 
a způsobilosti řádně a včas Informační povinnost plnit, přičemž je povinna postupovat 
s odbornou péčí. GIE se dále zavázala učinit všechny rozumně očekávatelné kroky k udržení 
statutu RRM a rozumně očekávatelné a prakticky proveditelné kroky za účelem udržení 
přístupu a technické způsobilosti svého IT systému. GIE však vůči Oznamovateli žádným 
způsobem neodpovídá za škody způsobené nesplnění Informační povinnosti za Účastníka trhu 
vyjma případů, kdy je škoda způsobena úmyslně, závažným pochybením nebo hrubou 
nedbalostí. I v těchto případech je rozsah náhrady škody značně omezen.    

 
I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Oznamovatele poskytovat informace týkající se množství 
uskladněného plynu vedeného na účtu Účastníka trhu na konci plynárenského dne (dále jen 
„Rozhodný den“) za Účastníka trhu Agentuře prostřednictvím GIE, případně na základě 
prokazatelné žádosti i příslušnému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu (dále jen „Informace“).   

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Oznamovatel se zavazuje poskytovat Informace řádně a včas tak, aby Informace byly 
oznámeny nejpozději pracovní den následující po Rozhodném dni.  
 

2. Účastník trhu bere na vědomí, že Oznamovatel nemůže ovlivnit předávání Informací mezi GIE 
a Agenturou. 

 
3. Oznamovatel bude informovat Účastníka trhu v případě, že z jakéhokoliv důvodu nedošlo 

k řádnému doručení oznamované Informace, např. kvůli výpadku či omezené funkce IT 
systémů Agentury nebo GIE, pokud je mu tato skutečnost známa.   

 
4. Oznamovatel bude Informace souběžně zasílat rovněž Účastníkovi trhu.   
 
5. Účastník trhu je povinen ověřovat úplnost, přesnost a včasnost Informací, které jsou 

poskytovány Oznamovatelem.  
 
6. Účastník trhu je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Oznamovatele na jakoukoliv 

neúplnost, nepřesnost či jinou nesrovnalost ve vztahu k Informacím.   
 
7. Oznamovatel je povinen přijímat a ukládat chybové zprávy ve vztahu k Informacím, které 

obdržel od GIE či Agentury, a které se týkají Účastníka trhu, a bez zbytečného odkladu 
Účastníka trhu informovat a takové zprávy mu zpřístupnit. 

 
8. Účastník trhu bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Oznamovatel za účelem plnění závazků 

z této Smlouvy sděloval GIE a Agentuře Informace uvedené v článku I.   
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9. V případě, že kterákoli Smluvní strana nemůže splnit svou povinnost dle této Smlouvy 
v důsledku zásahu vyšší moci, bude po dobu trvání zásahu vyšší moci zproštěna povinnosti plnit. 

 
III. 

Doba trvání 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

2. Tuto Smlouvu lze vypovědět jednostrannou výpovědí s výpovědní dobou v délce trvání jeden 
měsíc, a to i bez udání důvodu.  
 

3. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení druhé 
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

IV. 
Platnost a účinnost smlouvy 

Tato Smlouva je platná dnem jejích podpisu oběma smluvními stranami, resp. poslední z nich a 
nabývá účinnosti dne xx.xx.xxxx. 

V. 
Cena  

Poskytování Informací Oznamovatelem dle této Smlouvy provádí Oznamovatel jako součást 
služeb uskladňování plynu a smluvní strany tudíž nesjednávají žádné finanční plnění. 

VI. 
Odpovědnost 

Smluvní strany vylučují odpovědnost k náhradě újmy na jmění, pokud nebyla způsobena úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. Nemajetková újma způsobená druhé Smluvní straně v souvislosti s touto 
Smlouvou se neodčiňuje. Pro účely vyloučení odpovědnosti za náhradu újmy na jmění smluvní 
strany výslovně prohlašují, že žádná z nich se v souvislosti s uzavřením této Smlouvy nepovažuje za 
slabší smluvní stranu.  

 

 
VII. 

Mlčenlivost 

1. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání Smlouvy a 3 roky po jejím ukončení zachovají 
mlčenlivost ve vztahu k předmětu této Smlouvy a jednáním vedoucím k uzavření této Smlouvy. 
Dále se Smluvní strany zavazují, že zachovají mlčenlivost ve vztahu k informacím, dokumentaci 
a materiálům (dále jen „důvěrné informace“) dodaným nebo přijatým v jakékoli formě nebo 
poskytnutým a daným k dispozici druhou Smluvní stranou pro plnění účelu této Smlouvy.  

2. Smluvní strany se zavazují, že  veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, nesdělí 
ani jinak nezpřístupní třetím osobám ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, 
vyjma naplnění účelu této Smlouvy a poskytnutí důvěrných informací společnostem, které tvoří 
se Smluvní stranou koncern, a daňovým, účetním a právním a jiným poradcům, pokud se na 
ně vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti nebo pokud smluvně převzali povinnost 
mlčenlivosti v nejméně rozsahu stanoveném touto Smlouvou.   
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je v případě podepisování tištěných smluv vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.  
 

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 všech smluvních stran. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu neaplikují ustanovení § 433, 1799, 1800, 1805 
odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
5. 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 …………… 

 

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


