Smlouva o převodu skladovací kapacity
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 „Převodce“)
[●]
se sídlem [●]
IČ: [●]
bankovní spojení: [●]
[●]
jednající: [●]
(dále jako „Nabyvatel“)
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.
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1.3.

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

1.4.

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

1.5.

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

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.

Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s Řádem Skladovatele a že je s jeho
ustanoveními srozuměn.
II.
Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem této smlouvy je převod práv a povinností, týkajících se následující
převáděné skladovací kapacity dle Smlouvy o uskladňování uzavřené mezi
Skladovatelem a Převodcem dne [●] (dále jen „Převáděná smlouva“).
Těžební výkon:
Vtláčecí výkon:
Provozní objem

kWh/den
kWh/den
m3

(dále jen „Převáděná kapacita“)
2.2.

Převodce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nemá vůči Skladovateli žádné
splatné závazky vyplývající z Převáděné smlouvy.

2.3.

Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy postupuje Převodce na
Nabyvatele všechna práva a povinnosti z Převáděné smlouvy, související
s Převáděnou kapacitou. Nabyvatel od Převodce veškeré tyto práva a povinnosti
přebírá a v rozsahu takto převedených práv a povinností stává smluvním partnerem
Skladovatele.

2.4.

Nabyvatel a Skladovatel se dohodli, že ohledně konkrétních podmínek pro využívání
Převedené kapacity Nabyvatelem bude mezi nimi uzavřena speciální smlouva o
uskladňování, jejíž obsah bude srovnatelný s obsahem Převáděné smlouvy

2.5.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré úkony učiněné Převodcem do dne účinnosti
této smlouvy ve vztahu k Převáděné kapacitě, se považují za úkony Nabyvatele a
nároky nebo závazky z nich vzniklé jdou k tíži resp. ve prospěch Nabyvatele. Ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy není Převodce oprávněn uplatňovat vůči
Skladovateli v souvislosti s Převáděnou kapacitou žádné nároky.

2.6.

Smluvní strany se dohodly, že za splnění pohledávek Skladovatele souvisejících
Převáděnou kapacitou odpovídají Převodce a Nabyvatel společně a nerozdílně.
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III.
Závěrečná ustanovení
3.1.

Převáděná Skladovací kapacita je Převodcem převáděna pro období [●].

3.2.

Nabyvatel prohlašuje, že je seznámen s obsahem Převáděné smlouvy jakož i Řádu
Skladovatele a dále že splňuje veškeré podmínky stanovené Skladovatelem
využívání skladovací kapacity v Zásobníku.

3.3.

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 Převodce
[●]
se sídlem [●]
k rukám: [●]
e-mail: [●]
Pro Nabyvatele
[●]
se sídlem [●]
k rukám: [●]
e-mail: [●]

3.4.

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

3.5.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

3.6.

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

3.7.

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

3.8.

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

3.9.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních
stran obdrží jeden originál smlouvy.
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3.10. 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

………………………………………
Převodce

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