Smlouva o složení jistoty
uzavřená mezi
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (dále též „Skladovatel“)
se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10
zapsaná v oddíle C, vložce 124711 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
IČ: 27892077, DIČ: CZ 27892077
e-mail: gs.info@rwe.com
zastoupená: Zbyněk Pokorný, Head of Sales
Zuzana Benešová, Public Affairs Manager
Registrační číslo:
a
Společnost (dále též „Ukladatel“)
se sídlem
zapsaná v
IČ:
, DIČ:
zastoupená:
(dále též „smluvní strany“)
I.
Úvodní ustanovení
Ke dni uzavření této smlouvy Skladovatel a Ukladatel uzavřeli smlouvu nebo smlouvy o
uskladňování plynu a poskytování dalších služeb dne …………………… (dále též „Smlouvy“).
II.
Předmět smlouvy
1. Ukladatel se zavazuje dát Skladovateli jistotu ve smyslu § 2012 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, a to složením peněžních prostředků na účet Skladovatele k
zajištění úhrady plateb smluvní ceny a smluvní pokuty či jiné závazky Ukladatele sankční nebo
reparační povahy (dále též „Jistota“) vyplývajících ze Smluv, případně dalších smluvních
ujednání mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jejichž výčet bude mezi stranami aktualizován
postupem dle odstavce 2 tohoto článku. Jistota musí být složena do dvou pracovních dnů od
podpisu této smlouvy, případně od uzavření dalších smluvních ujednání mezi Skladovatelem a
Ukladatelem. Výše Jistoty činí ke dni uzavření této smlouvy ………….
2. V případě uzavření dalších smluvních ujednání mezi Skladovatelem a Ukladatelem po uzavření
této Smlouvy, u kterých mají být závazky zajištěny Jistotou, zašle Skladovatel Ukladateli
aktuálně požadovanou výši Jistoty spolu s výčtem smluvních ujednání, pro které je Jistota
poskytnuta, na emailovou adresu uvedenou v prohlášení Ukladatele o jednání za společnost ze
dne …………………… (dále též “Prohlášení“). Ukladatel následně bez zbytečného odkladu způsobem
uvedeným v Prohlášení potvrdí správnost výše Jistoty na emailovou adresu gs.info@rwe.com
(dál též „Potvrzení Jistoty“). Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že takový
způsob jednání považují za dostatečný pro změnu rozsahu Jistoty poskytnuté dle této smlouvy.
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III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Skladovatel je oprávněn jednostranně a bez předchozího vyrozumění Ukladatele použít Jistotu
včetně příslušenství k úhradě neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti na zaplacení
smluvní ceny a k úhradě jiných neuhrazených závazků Ukladatele po lhůtě splatnosti vzniklých
v souvislosti se Smlouvou (dále též „Pohledávky“). Skladovatel má rovněž právo započíst
Pohledávky proti pohledávce Ukladatele na vrácení Jistoty.
2. Ukladatel je povinen doplnit Jistotu na účtu Skladovatele na původní výši, pokud Skladovatel
Jistotu oprávněně čerpal, a to do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy (dále též „Výzva“).
Za Výzvu se považuje rovněž Výzva odeslaná elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Ukladatele uvedenou v této smlouvě, popř. na e-mailovou adresu uvedenou v písemném
oznámení Ukladatele o změně těchto údajů. Pokud je Výzva zaslána některým z prostředků
dálkového přenosu dat podle tohoto odstavce, považuje se za doručenou v den odeslání. Je-li
Ukladateli zasláno více Výzev (např. v důsledku souběžného užití více způsobů doručování), je
rozhodující Výzva, která byla Ukladateli doručena jako první.
3. Ukladatel je oprávněn navýšit Jistotu na účtu Skladovatele. Oznámení o navýšení Jistoty je
Ukladatel povinen doručit Skladovateli bez zbytečného odkladu. Pro písemné oznámení
Ukladatele dle tohoto odstavce platí přiměřeně podmínky upravující doručování Výzvy dle odst.
2 tohoto článku. Jistota se považuje za navýšenou okamžikem připsání částky na účet
Skladovatele.
4. Po skončení účinnosti Smlouvy a vypořádání veškerých závazků ze Smlouvy je Skladovatel
povinen vrátit Ukladateli nebo jeho právnímu nástupci Jistotu s příslušenstvím, pokud nebyla
oprávněně čerpána podle odst. 1 tohoto článku, a to nejpozději do 30 dnů.
5. Ukladatel je oprávněn požádat Skladovatele o snížení Jistoty o určitou částku nebo o vrácení
celé Jistoty pouze v případě, když po takovémto snížení nebo vrácení Jistoty bude Ukladatel
nadále splňovat podmínky finanční způsobilosti. V takovém případě je Skladovatel povinen
vrátit Ukladateli požadovanou část Jistoty nebo celou Jistotu do 30 dnů od doručení písemné
žádosti Ukladatele.
6. Ukladatel je oprávněn vždy po uplynutí 12 měsíců trvání této smlouvy během následujících 30
dnů písemně požadovat vyplacení úroku za uplynulý rok. Skladovatel je povinen tyto prostředky
Ukladateli vyplatit do 30 dnů ode dne doručení jeho žádosti. Pro písemné žádosti Ukladatele
dle tohoto odstavce platí podmínky odst. 2 tohoto článku obdobně.
7. Ukladatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že v souladu se Smlouvou Jistota zajišťuje i
povinnost hradit úroky z neuhrazených splatných pohledávek, kde úroková sazba převyšuje
výši zákonné úrokové sazby
8. Veškeré převody peněžních prostředků dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně.
9. Započtení pohledávek jednostranným prohlášením ze strany Ukladatele se nepřipouští.
IV.
Úroky
Skladovatel se zavazuje úročit Jistotu pevnou úrokovou sazbou ve výši 0, 1 % p. a. Úrok je splatný
ročně nebo ke dni vrácení Jistoty.
V.
Účinnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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VI.
Závěrečná ustanovení
1. Uzavřením této Smlouvy dochází ke zrušení jakýchkoliv smluv, jejichž předmět je stejný nebo
obdobný předmětu této Smlouvě a které byly uzavřeny před podpisem této Smlouvy. Tato
Smlouva veškeré smlouvy uvedené v předchozí větě nahrazuje.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá z obou
smluvních stran.
3. 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.
4. Tato smlouva, vyjma postupu dle článku II.2, může být měněna nebo doplňována pouze na
základě písemných, vzestupně očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
5. Strany prohlašují, že smlouvu uzavřely jako podnikatelé při svém podnikání ve smyslu § 1797
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.
6. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu neaplikují ustanovení § 433, 1799, 1800 a
1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s touto smlouvou včetně Řádu provozovatele zásobníku
plynu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. podrobně seznámily, 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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