ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM
VÝKONEM
uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník
SPP Storage, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8,
IČ: 248 22 191,
bankovní spojení:[●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod oddíl C vložka č.
177515
jednající: [●]
(dále jako „Skladovatel“)

a
[●]
se sídlem [●]
IČ: [●]
bankovní spojení: [●]
[●]
jednající: [●]
(dále jako „Ukladatel“)
I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Skladovatel prohlašuje, že je společností řádně založenou podle českého práva,
jejímž předmětem podnikání je především skladování plynu.

1.2.

Skladovatel dále prohlašuje, že je provozovatelem zásobníku plynu v Dolních
Bojanovicích (dále jen „Zásobník“), a že má platné povolení ke skladování plynu
vydané Energetickým regulačním úřadem pod číslem licence 251118618.

1.3.

Ukladatel prohlašuje, že je společností řádně založenou podle [●] práva, jejímž
předmětem podnikání je především [●].

1.4.

Skladovatel a Ukladatel shodně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít
a v plném rozsahu převzít práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy.
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1.5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na základě výsledků aukce
ze dne [●] vyhlášené a organizované Skladovatelem v souladu s podmínkami Řádu
provozovatele zásobníku plynu.

1.6.

V případě, že není ve smlouvě dále uvedeno jinak, veškeré pojmy a definice uvedené
v této smlouvě počátečním velkým písmenem mají stejný význam jako definice
uvedené v Řádu provozovatele zásobníku plynu, který tvoří nedílnou součást této
smlouvy (dále jen „Řád“) a jehož obsah je pro smluvní strany závazný.

1.7.

Ukladatel prohlašuje, že se seznámil s Řádem Skladovatele a že je s jeho
ustanoveními srozuměn.

1.8.

V případě změny Řádu bude pro plnění práv a povinností smluvních stran dle této
smlouvy rozhodující to znění Řádu, které bude účinné v době, kdy dojde
k příslušnému plnění, resp. kdy k plnění dle této smlouvy mělo dojít. V případě
rozporu mezi ustanoveními Řádu a této smlouvy mají přednost ustanovení Řádu.
Skladovatel bude Ukladateli oznamovat změnu Řádu emailem na adresu uvedenou
v čl. 7.3. této smlouvy a změnu Řádu rovněž zveřejní na svých internetových
stránkách [●].

II.
Předmět smlouvy
2.1.

Předmětem této smlouvy je závazek Skladovatele poskytovat Ukladateli služby
uskladnění plynu, tj. závazek převzít, uskladnit a předat Ukladateli za podmínek
sjednaných touto smlouvou plyn a závazek Ukladatele zaplatit Skladovateli
sjednanou cenu za uskladnění a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.

2.2.

Skladovatel se zavazuje poskytnout Ukladateli dle podmínek této smlouvy následující
skladovací kapacitu:
Maximální denní těžební výkon:
Maximální denní vtláčecí výkon:
Provozní objem

kWh/den
kWh/den
m3

2.3.

Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří vtláčecí a těžební křivka, podle níž se upravuje výše
uvedená skladovací kapacita, závislá na aktuálním stavu zásob plynu v Zásobníku.

2.4.

Skladovatel poskytuje Ukladateli skladovací kapacitu dle této smlouvy na období od
[●] do [●].
III.
Cena za uskladnění plynu

3.1.

Na základě výsledků aukce definované v čl. 1.5. této smlouvy představuje roční
smluvní cena za uskladňování plynu Ukladatele částku [●] Kč/m 3 provozního objemu.

3.2.

Ukladatel bere na vědomí, že cena za uskladňování plynu dle čl. 3.1. je platná pro
skladovací období [●] .

3.3.

Cena za uskladňování pro skladovací roky následující bude vypočtena následujícím
způsobem:
Cr = Cr-1 * (0,85 * IC + 0,15 * IN)
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přičemž
Cr

znamená cenu za uskladňování v probíhajícím skladovacím roce

Cr-1 znamená cenu za uskladňování platnou ve skladovacím roce bezprostředně
předcházejícím probíhajícímu skladovacímu roku

3.4.

IC

znamená Index cen průmyslových výrobců za měsíc duben probíhajícího
skladovacího roku, zveřejňovaný Českým statistickým úřadem

IN

znamená Index nárůstu průměrné měsíční mzdy v odvětví průmyslu za 1. – 4.
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, v němž je nová cena určována,
zveřejňovaný Českým statistickým úřadem

Ke sjednané ceně za uskladňování účtuje Skladovatel Ukladateli DPH dle aktuálně
platných právních předpisů ČR.
IV.
Platební podmínky

4.1.

Smluvní strany se dohodly, že Ukladatel bude Skladovateli platit sjednanou cenu za
uskladňování včetně všech daní a poplatků stanovených platnými právními předpisy
měsíčně, a to převodem na bankovní účet Skladovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy. Ukladatel zaplatí sjednanou cenu na základě daňového dokladu
vystaveného Skladovatelem, který bude vystaven ve výši 1/12 ceny za uskladnění dle
čl. III. této smlouvy.

4.2.

Daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc je Skladovatel povinen vystavit
a zaslat Ukladateli na sjednanou emailovou adresu a zároveň poštou nejpozději do
14. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném
plynárenském měsíci. Takto vyúčtovaná cena za uskladňování plynu je splatná vždy
28. den kalendářního měsíce, ve kterém byl daňový doklad (faktura) vystaven. Za
den splnění závazku Ukladatele zaplatit Skladovateli sjednanou cenu za uskladnění
plynu se považuje den připsání celkové splatné částky ve prospěch účtu
Skladovatele.

4.3.

V případě prodlení se splněním peněžitého závazku je dlužník povinen uhradit věřiteli
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.4.

Další ustanovení týkající se platebních povinností jsou uvedena v Řádu.
V.
Postup při nevytěžení plynu

5.1.

V případě, že nedojde k vytěžení všeho plynu Ukladatele podle této smlouvy, provede
Skladovatel řízený odprodej zůstatku uskladněného plynu na denním organizovaném
trhu s plynem podle disponibilní těžební kapacity.

5.2.

Skladovatel poukáže na bankovní účet Ukladatele uvedený v záhlaví této smlouvy
výnosy z prodeje nevytěženého plynu snížené o oprávněné náklady bezprostředně

3

spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje
nevytěženého plynu.
5.3.

Ukladatel podpisem této smlouvy zmocňuje Skladovatele k prodeji zůstatku
uskladněného a po ukončení skladovacího období dle čl. 2.4. této smlouvy, resp. po
zániku účinnosti této smlouvy nevytěženého plynu. Další podmínky prodeje
nevytěženého plynu se řídí Pravidly trhu s plynem a dalšími platnými právními
předpisy.
VI.
Povinnost mlčenlivosti

6.1.

Smluvní strany se zavazují důsledně zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech
týkajících sjednaných cenových a platebních podmínek dle této smlouvy, které se
dozvěděly o druhé smluvní straně v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato povinnost trvá i po ukončení této smlouvy.
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je strana porušující tuto povinnost povinna
uhradit druhé smluvní straně vzniklou škodu.
VII.
Závěrečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……………. do ……………

7.2.

Skladovatel bere na vědomí, že Ukladatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit
v případě neplnění smluvních povinností ze strany Skladovatele nebo v případě
nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,

7.3.

Veškerá oznámení podle této smlouvy vyžadují písemnou formu. Oznámení jsou
doručována druhé straně vždy buď: a) doporučenou poštou nebo b) kurýrem na níže
uvedené adresy. Níže uvedené adresy jsou platné do té doby, dokud některá ze
smluvních stran písemně postupem dle tohoto článku nesdělí druhé straně jinou
platnou adresu pro písemné oznamování podle této smlouvy. Veškerá oznámení jsou
zároveň druhé smluvní straně doručována vždy i na níže uvedenou emailovou
adresu:
pro Skladovatele:
SPP Storage, s.r.o
se sídlem Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8
k rukám: [●]
e-mail: [●]
Pro Ukladatele
[●]
se sídlem [●]
k rukám: [●]
e-mail: [●]

7.4.

Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat jen ve formě písemných dodatků k ní a za
souhlasu obou smluvních stran.

7.5.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
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7.6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

7.7.

Neplatnost jednotlivých smluvních ustanovení nebrání platnosti a účinnosti ostatních
smluvních ujednání a smlouvy jako celku.

7.8.

Obě strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto
smlouvou související budou rozhodovat příslušné obecné soudy.

7.9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních
stran obdrží jeden originál smlouvy.

7.10.

Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy důkladně přečetly, jeho obsahu
porozuměly a že tento vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, prostou omylů, což
potvrzují svými podpisy.

V………………..dne………………

V………………..dne………………

…………………………………….

…………………………………

Skladovatel

Ukladatel
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