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Smlouva o uskladňování plynu  

pro rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem 

Smluvní strany 

Moravia Gas Storage a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín 

zastoupena: níže uvedenými členy představenstva 

IČ: 28506065, 

DIČ: CZ28506065, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 5870 

(dále jen „skladovatel“) 

A  

[●] 

se sídlem: [●] 

zastoupena:  [●] 

IČ: [●] 

DIČ: [●] 

společnost zapsána u [●], sp. zn. [●]  

(dále jen „ukladatel“) 

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (dále také „energetický zákon“) a příslušných 

prováděcích předpisů k energetickému zákonu, zejména vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, 

v platném znění,  

tuto Smlouvu o uskladňování plynu pro rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem 

(dále jen „Smlouva“) 

I. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je v souladu s Řádem provozovatele zásobníku plynu skladovatele (dále jen „Řád“) 

závazek:  

a) Skladovatele poskytnout řádně ukladateli službu uskladňování plynu, a to za podmínek dále uvedených 

v této Smlouvě a Řádu; 

b) Ukladatele vytvořit podmínky pro řádné poskytnutí služby uskladňování skladovatelem a zaplatit za službu 

uskladňování skladovací cenu a to vše za podmínek dále uvedených v této Smlouvě a Řádu.  

2. Smluvní strany se zavazují při plnění této Smlouvy zároveň dodržovat ustanovení Řádu, která jsou  platná a účinná 

k datu uzavření Smlouvy ukladatelem, včetně ustanovení Řádu později změněných skladovatelem z důvodů 

vyvolaných změnou obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. 

Ukladatel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se zněním Řádu platným a účinným k datu uzavření Smlouvy. 

V případě rozporu znění Řádu a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená v této Smlouvě. 
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II. Skladovací kapacity 

1. Skladovatel se po celou dobu účinnosti Smlouvy zavazuje poskytovat ukladateli v rámci služby uskladňování 

skladovací kapacitu specifikovanou v tabulce níže, upravovanou podle vtláčecí a těžební křivky, které jsou vázané 

na množství uskladněného plynu ukladatelem (vyznačeno na účtu ukladatele) a s omezeními uvedenými 

v této Smlouvě, Řádu a obecně závazných právních předpisech.  

Skladovací období  Rezervovaná 

skladovací kapacita 

v MWh 

Maximální denní 

vtláčecí výkon 

v MWh/den 

Maximální denní 

těžební výkon 

v MWh/den 

1.5.2018, 06:00 – 

1.4.2019, 06:00 
 [●] [●] [●] 

 

2. Vtláčecí a těžební křivky uvedené v Příloze č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

III. Skladovací cena 

1. Ukladatel bude platit za služby dle článku I. této Smlouvy cenu za uskladňování plynu a dále poplatek za energie. 

2. Celková měsíční cena za službu uskladňování plynu se skládá z měsíční ceny za uskladňování plynu, vyjádřené 

v EUR/měsíc, vypočtené na základě jednotkové ceny dosažené jako výsledek elektronické aukce skončené dne 

24.4.2018, a dále poplatku za energie (v případě, že v tomto měsíci bude ukladatel vtláčet plyn), přičemž platí: 

a) Měsíční cena za uskladňování plynu 

 Na základě výsledků aukce skončené dne 24.4.2018 činí cena za uskladňování [●] EUR za 1 každou MWh 

 rezervované skladovací kapacity za každý plynárenský měsíc skladovacího období dle této Smlouvy. Měsíční 

 cena za uskladňování plynu se určí jako součin vypočtené jednotkové ceny a rezervované skladovací 

 kapacity uvedené v čl. II. odst. 1 Smlouvy 

 
 b)   Poplatek za energie 

 Poplatek za energie představuje náklady na technologický plyn, elektrickou energii a CO2 povolenky, 

 vynaložené v souvislosti s poskytováním služby uskladňování skladovatelem. Poplatek za energie je 

 stanoven pevnou částkou 0,35 EUR za 1 každou MWh vtlačeného objemu během skladovacího období.  

3. Režim uplatnění DPH se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.  

4. Pokud není uvedeno  jinak, pak veškeré ceny a cenová ustanovení, která jsou spojena se slovem měsíc, jsou 

uvažována na období plynárenského měsíce, a která jsou spojena se slovem rok, jsou uvažovány na období 

skladovacího  roku. 

 

IV. Platební podmínky 

1. Ukladatel je povinen za službu uskladňování platit měsíčně (za každý plynárenský měsíc účinnosti Smlouvy) zpětně 

skladovateli celkovou měsíční cenu za službu uskladňování, vypočtenou za příslušný plynárenský měsíc v souladu 

s předchozím článkem III., na základě daňového dokladu vystaveného skladovatelem. Daňový doklad za příslušný 

plynárenský měsíc je skladovatel povinen vystavit a zaslat ukladateli nejpozději do 5. pracovního dne 

kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který je tato cena stanovována. 

2. Celkovou měsíční cenu za službu uskladňování za příslušný plynárenský měsíc je ukladatel povinen zaplatit 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušného daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem 

na účet skladovatele uvedený na daňovém dokladu. 
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3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy, včetně označení peněžního 

ústavu a čísla účtu, na který má být placeno. 

4. V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze Smlouvy je příslušná smluvní strana povinna 

uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů, a pokud 

výši tohoto úroku z prodlení tyto předpisy neuvádějí nebo přestaly uvádět nebo jej nelze určit, pak ve výši 0,05 % 

z nesplacené částky za každý i započatý den prodlení. Úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

data jejich vyúčtování. 

V. Trvání Smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána s účinností od 1. května 2018 v 06:00 hodin SELČ a končí 1. dubna 2019 v 06:00 hodin SELČ 

a je platná v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními energetického zákona, Pravidel trhu s plynem a zákona č. 89/2012 Sb.  

2. Výrazy nedefinované v této Smlouvě mají význam přiřazený jim v Řádu, energetickém zákoně a Pravidlech trhu 

s plynem.  

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají při výkonu své podnikatelské činnosti a nejsou si vědomy 

skutečností, které by mohly vést k závěru, že jedna smluvní strana je vůči druhé v postavení slabší smluvní strany. 

Smluvní strany dále prohlašují, že obsah této Smlouvy považují ve smyslu ustanovení § 1801 občanského 

zákoníku za neodporující obchodním zvyklostem v plynárenství.  

4. Smluvní strany uznávají, že Řád je předmětem schvalovacího řízení před Energetickým regulačním úřadem.  

5. S ohledem na regulovanou povahu činnosti skladovatele a způsob přidělovaní skladovacích kapacit 

prostřednictvím elektronických aukcí dle vyhlášky č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění 

pozdějších předpisů, smluvní strany prohlašují, že ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se pro tento 

smluvní vztah neaplikuje. Ukladatel ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá na sebe 

nebezpečí změny okolností 

6. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. Žádná 

ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu této Smlouvy 

a ostatní důvěrné informace, které se v souvislosti se Smlouvou dověděla, s výjimkou veřejně publikovaných 

informací, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně, s výjimkou osob ovládajících a osob ovládaných stejnou ovládající 

osobou. Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství 

třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením. Závazek ochrany 

utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění důvěrných 

informací. 

7. Ukladatel, který je zároveň zákazníkem (§62 energetického zákona), je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

v případě neplnění smluvních povinností ze strany skladovatele nebo v případě nesouhlasu se skladovatelem 

navrhovanou změnou smluvních podmínek, které nejsou vyvolány změnou obecně závazných právních předpisů 

nebo rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. O změně smluvních podmínek bude ukladatel vyrozuměn 

písemně alespoň 30 dnů před dnem účinnosti změny. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu 

se skladovatelem navrhovanou změnou smluvních podmínek toto právo na odstoupení zaniká, pokud příslušný 

ukladatel neodstoupil od Smlouvy do 90 dnů ode dne, kdy se o návrhu změny smluvních podmínek dověděl, nebo 

mohl dovědět. 

8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných odpovědnými 
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zástupci obou smluvních stran s tím, že způsob změny a doplňování Řádu je dále uveden v článku I. Smlouvy a 

v Řádu. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 

10. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této Smlouvy, jejímu obsahu porozuměly a 

nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jejímu uzavření bránily 

či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 

Vtláčecí a těžební křivka 

 

|NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA| 

 

 

  



 

5 

 
 

 

 

V …………………….. dne …………………….. V …………………….. dne …………………….. 

 

Za skladovatele:                                                       

 

 

____________________ 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

Za ukladatele:          

 

 

____________________ 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

  



 

6 

 
 

Příloha č. 1:  

Vtláčecí a těžební křivka 1. 5. 2018 6:00, a.m. CEST – 1. 4. 2019, 6:00 a.m. CEST
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