Dohoda o způsobu jednání stran při uzavírání smluv o uskladňování plynu
dále též „Dohoda“
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 Kotyková, Public Affairs Manager
Registrační číslo smlouvy:
a
Společnost (dále též „Ukladatel“)
se sídlem
IČ:
DIČ:
zastoupená:
(dále též „smluvní strany“)
II.
Preambule
Smluvní strany mají zájem ve vzájemné shodě stanovit způsob provádění právních jednání
týkajících se uzavírání smluv uvedených v čl. III. odst. 1., který zajistí, že dané jednání smluvní strany
bude dostatečně určité, nezpochybnitelné a závazné, s tím, že za účelem zajištění efektivnosti
jednání z hlediska času a nákladů strany nepovažují za vhodné a nutné uzavírat smlouvy způsobem
zasílání návrhů a přijetí návrhu v papírové podobě. Uzavřením této Dohody však strany nemají
v úmyslu vyloučit možnost činit právní jednání včetně uzavírání smluv i jinými způsoby (např.
elektronicky), pokud takový způsob bude splňovat všechny požadavky právních předpisů, např.
s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu, pokud se na takovém způsobu shodnou obě
smluvní strany.
III.
Předmět Dohody
1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely uzavírání jakékoliv smlouvy o uskladňování a smluv o
převodu a přenosu skladovací kapacity budou osobami oprávněnými za ně jednat osoby
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to s kontaktními údaji potřebnými pro uzavření smlouvy
dle odstavce 2 tohoto článku.
2. Smluvní strany v souladu § 559 zákon č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění,
sjednávají, že proces uzavření smluv o uskladňování uvedených v příloze č. 2 této Dohody je
následující:
i)
návrh smlouvy pro Ukladatele připraví Skladovatel ve formátu pdf, který bude
zabezpečen proti úpravě textu a rovněž zabezpečen heslem proti otevření dokumentu,
které je uvedeno v odstavci č. 3 tohoto článku (dále jen „PDF dokument“)
ii)
PDF dokument Skladovatel zašle na adresu/adresy osob oprávněných jednat za
Ukladatele uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které mají příznak „příjemce“
iii)
v případě, že oprávněná osoba Ukladatele s textem smlouvy souhlasí, zašle
osobě/osobám oprávněným jednat za Skladovatele, které mají příznak „příjemce“ na e1/3

iv)

v)

mailovou adresu uvedenou v příloze 1 zprávu s textem „V zastoupení Ukladatele jsem
se seznámil se zněním PDF dokumentu, který je zachycen v této zprávě, a s jeho
obsahem bez výhrad souhlasím.“. Přímo v těle zprávy, nikoliv v příloze, budou čitelné
fotografie obrazovky zachycující otevřený PDF dokument v celém rozsahu, čímž dojde k
zachycení obsahu smlouvy uzavírané mezi Skladovatelem a Ukladatelem.
Osoba oprávněná jednat za Skladovatele e-mailovou zprávou s textem „V zastoupení
Skladovatele souhlasím se zněním PDF dokumentu, který je zachycen v této zprávě.“
potvrdí oprávněné osobě Ukladatele, že obdržela zprávu s náležitostmi dle bodu iii).
Smlouva, jež je obsahem uvedené zprávy od osoby oprávněné jednat za Ukladatele, je
uzavřena okamžikem doručení potvrzující emailové zprávy dle tohoto odstavce osobě
oprávněné jednat za Ukladatele.
pokud osoba oprávněná jednat za Skladovatele zjistí, že některá část procesu dle
předchozích bodů nebyla splněna v souladu s touto Dohodou, neprodleně zašle osobě
oprávněné jednat za Ukladatele e-mailem zprávu, kde uvede odlišnost od dohodnutého
procesu a informuje o tom, že k uzavření smlouvy dle této Dohody nedošlo.

3. Smluvní strany sjednávají následující heslo k přístupu do PDF dokumentu:
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že způsob uzavření smlouvy postupem uvedeným odstavci
2 tohoto článku po řádném a bezvýhradném provedení všech tam uvedených kroků považují za
platné, dostatečně určité, nezpochybnitelné, závazné a vymahatelné právní jednání v celém
svém rozsahu.
5. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že osoby uvedené v příloze jsou v plném rozsahu
oprávněné jednat za dotčenou smluvní stranu.
6. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré opatření za účelem zajištění, že za danou smluvní
stranu bude jednat pouze osoba uvedená v příloze č. 1, tj. učinit opatření k zamezení zneužití
hesla, e-mailové adresy či telefonního čísla osoby oprávněné jednat za danou smluvní stranu
jakoukoliv třetí osobu. Případné zneužití hesla, e-mailové adresy či telefonního čísla oprávněné
osoby jde k tíží strany, u které ke zneužití došlo, a nemá vliv na platnost, závaznost, účinnost a
vymahatelnost smlouvy o uskladnění, které se zneužití hesla či kontaktních údajů týká.
7. Pro případ prokazování uzavření smlouvy o uskladňování strany sjednávají, že jako důkaz
uzavření smlouvy postačuje předložení e-mailových zpráv dokládajících řádné provedení kroků
požadovaných v odstavci 2 tohoto článku.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Dohoda 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 Dohody neplatným či neúčinným, pak tato
skutečnost nezpůsobí neplatnost nebo neúčinnost jiného ustanovení této Dohody za
předpokladu, že je toto ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Dohody. Smluvní strany se
zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení této Dohody 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. Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně
očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze změny
provedené způsobem v tomto článku se považují za platná jednání stran a smluvní strany zavazují.
4. Práva a povinnosti neupravené touto Dohodou se řídí občanským zákoníkem.
5. Tuto Dohodu může kterákoliv ze stran vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc
ode dne doručení výpovědi. Ukončení Dohody z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na závaznost smluv
uzavřených postupem upraveným touto Dohodou. Článek III odst. 4 a 7 zavazuje smluvní strany i
po zániku této Dohody.
6. Strany prohlašují, že Dohodu 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.
7. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Dohodu se neaplikují ustanovení § 1766 a 1800
občanského zákoníku.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s touto Dohodou podrobně seznámili, je jim
srozumitelná a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své
svobodné a vážné vůle připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

V ………………… dne ……………

V Praze dne ……………

……………………………………………..
Ukladatel

………………………………………..
Zbyněk Pokorný
Head of Sales
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
………………………………………
Zuzana Kotyková
Public Affairs Manager
RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Příloha č. 1

1. Osoby oprávněné jednat za Ukladatele:

„příjemce“, jméno, příjmení, pozice, telefon, email
„příjemce“, jméno, příjmení, pozice, telefon, email

2. Osoby oprávněné jednat za Skladovatele:

„příjemce“, Zbyněk Pokorný, Head of Sales, zbynek.pokorny@rwe.com, +420731609661
Zuzana Kotyková, Public Affairs Manager, zuzana.kotykova@rwe.com, +420731609743
Tomáš Diósi, Head of Asset Operations, tomas.diosi@rwe.com, +420731609687
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