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 Reg. č. smlouvy skladovatele:  

 Reg. č. smlouvy ukladatele:   

 

Strany 

Skladovatel 
Obchodní firma: Moravia Gas Storage a.s. 
Sídlo: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín. 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 5870. 
IČ: 28506065, DIČ: 28506065 
Zastoupena:  Stanislavem Pylevem, předsedou představenstva, a 
   Ing. Karlem Lunerem, členem představenstva.  
 

A 

Ukladatel 
Obchodní firma: Uveďte prosím jméno společnosti. 
Sídlo: Uveďte prosím sídlo společnosti. 
Společnost zapsána v Uveďte prosím údaje o zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku.  
IČ: Uveďte prosím obecný identifikátor , DIČ: Uveďte prosím daňový identifikátor. 
Zastoupena: Uveďte prosím jména a funkce osob podpisujících smlouvu, tak jak vyplývá ze zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiné listiny (pověření, plná moc apod.). 
 
Skladovatel a ukladatel mohou být dále označováni samostatně jako „strana“, společně jako „strany“. 
 

 
 

 

Rámcová smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci denní skladovací kapacity s 
přerušitelným výkonem  
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „Smlouva“). 
 

I. Preambule 

Tato smlouva je stranami uzavřena za účelem stanovení postupu rezervace denní skladovací kapacity 
s přerušitelným výkonem ve smyslu § 56 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném a 
účinném znění (dále jen „Pravidla trhu“) a úpravy dalších souvisejících otázek.  

II. Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva upravuje rámcové podmínky pro poskytnutí denní skladovací kapacity s přerušitelným 
výkonem (dále jen „Denní přerušitelná kapacita“) na základě jednotlivých dílčích smluv o uskladnění 
pro rezervaci denní přerušitelné kapacity, které budou uzavírány postupem stanoveným Pravidly trhu a 
touto smlouvou (dále jen „Dílčí smlouva“).  

2. Skladovatel je oprávněn při respektování platných právních předpisů neposkytnout rezervovanou 
Denní přerušitelnou kapacitu v případech stanovených Řádem provozovatele zásobníku plynu (dále jen 
„Řád provozovatele ZP“) a zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném a účinném znění 
(dále jen „Energetický zákon“). 

 

III. Poskytované výkony 

1. Denní přerušitelná kapacita je charakterizována: 

a. přerušitelným vtláčecím výkonem určeným v příslušné Dílčí smlouvě, přičemž provozní 
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objem a těžební výkon se rovná 0, anebo 

b. přerušitelným těžebním výkonem určeným v příslušné Dílčí smlouvě, přičemž provozní 
objem a vtláčecí výkon se rovná 0. 

IV. Postup uzavírání Dílčí smlouvy 

1. Přidělení rezervace příslušné Denní přerušitelné kapacity bude probíhat na základě elektronických 
žádostí ukladatele o rezervaci takové kapacity. 

2. Elektronické žádosti budou ukladatelem podány prostřednictvím webového rozhraní skladovatele 
dostupného prostřednictvím portálu skladovatele iStore a dle pokynů tam uvedených. 

3. K uzavření příslušné Dílčí smlouvy a rezervaci příslušné Denní přerušitelní kapacity dojde okamžikem, 
kdy bude ukladateli oznámen výsledek vyhodnocení obdržených žádostí ve smyslu § 56 odst. 2 Pravidel 
trhu. 

4. Společně s oznámením o výsledku hodnocení žádostí zašle skladovatel ukladatelům, jejichž žádosti 
vyhodnotil pozitivně, scan písemného potvrzení o rezervaci příslušné Denní přerušitelní kapacity. 
Ukladatel je povinen zkontrolovat parametry uvedené v písemném potvrzení a bezodkladně 
informovat skladovatele o jakýchkoliv nepřesnostech. V případě, že všechny údaje souhlasí, je 
ukladatel povinen potvrzení podepsat a do 18:00 hod. stejného dne, ve kterém podal ukladatel svou 
žádost, zaslat podepsané potvrzení zpátky skladovateli. 

5. Pro postup dle předchozího odstavce strany vysloveně sjednávají možnost zasílání zpráv 
prostřednictvím emailu, za podmínky, že zpráva bude zaslaná z/na níže uvedené emailové adresy: 

a. za skladovatele: pracovníci dispečinku z adresy @gasstorage.cz   

b. za ukladatele: Uveďte prosím kontaktní email 

6. Příslušný smluvní vztah se bude řídit uzavřenou dílčí smlouvou, touto smlouvou, Řádem 
provozovatele ZP, Pravidly trhu, Energetickým zákonem a dalšími aplikovatelnými právními předpisy. 
V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu provozovatele ZP a ustanoveními této nebo dílčí smlouvy 
platí, že ustanovení Řádu provozovatele ZP mají přednost.      

V. Cena za denní kapacitu a platební podmínky 

1. Minimální jednotková cena pro přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon je skladovatelem vyhlašována 
pro každý plynárenský den na veřejně dostupných webových stránkách skladovatele v rámci denní 
informační povinnosti.  

2. Ukladatel navrhuje v žádosti skladovateli jednotkovou cenu, která je rovna nebo nad úrovní minimální 
jednotkové ceny vyhlášené v okamžiku podání žádosti. V případě, že je podmínka v předchozí větě 
splněna, a skladovatel žádost o rezervaci potvrdí, platí, že sjednaná jednotková cena je jednotková 
cena navržena ukladatelem.  

3. Ukladatel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 60 Pravidel trhu je skladovatel oprávněn při 
omezení nebo přerušení uskladnění plynu krátit nejdříve Denní přerušitelné kapacity, přičemž tyto 
kapacity se krátí na základě sjednaných jednotkových cen přerušitelného výkonu – razeno dle 
jednotkových cen dochází ke krácení výkonů poskytovaných dle Dílčích smluv s nejnižší sjednanou 
jednotkovou cenou.  

4. Cena určena v Dílčí smlouvě se sjednává bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude 
fakturováno k určené ceně ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.     

5. Cena je hrazena pouze za nepřerušenou část rezervované Denní přerušitelné kapacity. 

6. Ukladatel je povinen zaplatit skladovateli celkovou měsíční cenu za poskytnutou nepřerušenou Denní 
přerušitelnou kapacitu, a to vždy zpětně v úhrnu za příslušný plynárenský měsíc. 
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7. Platba ukladatele proběhne 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.  

8. Ukladatel je povinen zaplatit nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení příslušného 
daňového dokladu a to bezhotovostním převodem na účet skladovatele uvedený na daňovém dokladu. 

9. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy včetně označení 
peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno a registrační číslo smlouvy v evidenci ukladatele 
uvedené v záhlaví této smlouvy. 

10. V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy je příslušná 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. 

11. Úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů od data jejich vyúčtování.  

VI. Účinnost 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. 

2. Tuto smlouvu lze i bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní doba se stanovuje na 2 měsíce a začíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Tato smlouva zanikne uplynutím 
výpovědní doby, ne však dříve než zaniknou všechny Dílčí smlouvy uzavřené podle této smlouvy. 
V případě, že plyne výpovědní doba, není skladovatel povinen přijímat takové žádosti, kterých plnění 
by bylo vyžadováno po uplynutí výpovědní doby. 

VII. Zvláštní ustanovení 

1. Jestliže budou na předávacích místech tvořících příslušný virtuální vstupní bod do přepravní soustavy 
dodrženy požadavky na kvalitu zemního plynu a zároveň požadavky na hodnoty předávacích tlaků pak 
platí, že skladovatel při vyskladnění splnil všechny požadavky na kvalitu zemního plynu a předávací 
tlaky dle příslušných ustanovení této smlouvy a Řádu provozovatele PZ.   

VIII. Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva i jednotlivé Dílčí smlouvy se řídí českým právem. Všechny spory z této smlouvy i Dílčích 
smluv projednají české soudy, místně příslušné dle sídla skladovatele.   

2. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé, a že se týká jejich podnikatelské činnosti. 
Strany dále prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně vyhodnotili okolnosti, za kterých dochází 
k uzavření smlouvy a případná změna těchto okolností nezpůsobuje následky předvídané ustanovením 
§ 1765 odst. 1 občanského zákoníku.  

3. Strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace. 
Žádná ze stran bez písemného souhlasu druhé 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 stran 
poskytnuty se svolením. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících 
obchodní tajemství nebo trvání zájmu chránění důvěrných informací. 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran s tím, že způsob změny a doplňování Řádu provozovatele 
ZP je určen Řádem provozovatele ZP a Energetickým zákonem.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, ze kterých každá ze stran obdrží po 
jednom. 
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6. Převedení práv a závazků ze smlouvy na třetí osoby včetně jejich zastavení úplně nebo částečně je 
možné jen s písemným souhlasem druhé strany.  

7. Strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy a Řádem provozovatele ZP, 
obsahu těchto dokumentů porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani 
jiných právních vad, které by bránily uzavření této smlouvy či způsobovaly její neplatnost. Na důkaz 
toho připojují k tomu oprávnění zástupci stran své podpisy. 

 
Ukladatel  Skladovatel 
Místo podpisu: Uveďte prosím místo podpisu Místo podpisu: Hodonín 
Datum podpisu:  Datum podpisu:  
Obchodní firma: Uveďte prosím název společnosti   Obchodní firma: Moravia Gas Storage a.s. 
 
 
 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 Uveďte prosím jméno podepisující osoby  Stanislav Pylev 
 Uveďte prosím funkci podepisující osoby  předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
 Zvolte prosím položku  Ing. Karel Luner 
 Zvolte prosím položku  člen představenstva 
 
Otisk razítka Otisk razítka 
 


