Příloha č. 1
PODMÍNEK ELEKTRONICKÉ AUKCE
SPP Storage, s.r.o.
Pro roční skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem
vyhlášenou na den 26.7.2019

VZOR SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU NA ROČNÍ SKLADOVACÍ
KAPACITU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM
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SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU NA ROČNÍ
SKLADOVACÍ KAPACITU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM
uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a příslušných
prováděcích předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
mezi
SPP Storage, s.r.o.
se sídlem č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice,
IČO: 248 22 191,
DIČ: CZ24822191
bankovní spojení: [●]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně pod oddíl C vložka č. 107605
zastoupena: [●]
(dále jako „Skladovatel“)
a
[●]
se sídlem [●]
IČO: [●]
DIČ: [●]
bankovní spojení: [●]
zapsaná v obchodním rejstříku [●]
zastoupena: [●]
(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.

1.5.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavírána na základě potvrzených výsledků
aukce ze dne [●] vyhlášené a organizované Skladovatelem, v souladu s podmínkami této
aukce a podmínkami Řádu provozovatele zásobníku plynu SPP Storage, s.r.o. (dále jen
„Řád“) zveřejněného na internetových stránkách Skladovatele: www.sppstorage.cz.

1.6.

Řád Skladovatele včetně všech jeho pozdějších změn a doplnění tvoří nedílnou součást této
smlouvy. Ukladatel prohlašuje, že se seznámil s Řádem Skladovatele účinným ke dni podpisu
této smlouvy a že je s jeho ustanoveními srozuměn.
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1.7.

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.

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.

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:
Provozní objem:
Maximální přerušitelný denní vtláčecí výkon:
Maximální přerušitelný denní těžební výkon:

[●] MWh
[●] MWh/den
[●] MWh/den

Veškeré poskytované výkony jsou přerušitelné, bez možnosti dokoupení dodatečných výkonů.
Vtláčecí období prvního skladovacího období je omezeno na: 1.4.2020 – 30.9.2020. V případě
přerušení vtláčecího výkonu je možné po domluvě s SPP Storage poskytnout náhradní
vtláčecí výkon, nebo prodloužit vtláčecí sezónu (maximálně do 31.10.2020).
Těžební období prvního skladovacího období je omezeno na: 1.11.2020 – 31.3.2021.
V případě přerušení těžebního výkonu je možné po domluvě s SPP Storage poskytnout
náhradní těžební výkon, nebo prodloužit těžební sezónu (maximálně do 30.4.2021).
Vtláčecí období druhého skladovacího období je omezeno na: 1.4.2021 – 30.9.2021.
V případě přerušení vtláčecího výkonu je možné po domluvě s SPP Storage poskytnout
náhradní vtláčecí výkon, nebo prodloužit vtláčecí sezónu (maximálně do 31.10.2021).
Těžební období druhého skladovacího období je omezeno na: 1.11.2021 – 31.3.2022.
V případě přerušení těžebního výkonu je možné po domluvě s SPP Storage poskytnout
náhradní těžební výkon, nebo prodloužit těžební sezónu (maximálně do 30.4.2022).
2.3.

Skladovatel poskytuje Ukladateli skladovací kapacitu dle této smlouvy na období od 1.4.2020
6:00 do 1.4.2022 6:00.

III.
Cena za uskladnění plynu
3.1.

Na základě výsledků aukce definované v čl. 1.5. této smlouvy bude roční smluvní cena za
uskladňování plynu Ukladatele stanovena pro první skladovací období následujícím vzorcem:
P = (S + X) * WGV
Kde:
P

roční cena za skladovací kapacitu, je cena určená v EUR dle vzorce výše, přičemž
platí, že součet S+X nemůže být nikdy menší než 0,35 EUR/MWh (tzn. pokud by
součet faktoru S stanoveného na základě rozdílu forwardových kontraktů

3

v naceňovacím období a růstového faktoru X určeného na základě výsledků aukce byl
menší než 0,35 EUR/MWh, má se za to, že součet S+X se rovná 0,35 EUR/MWh)
S

představuje „rozdíl cen forwardových kontraktů“ v „naceňovacím období“, v EUR/MWh
ponížený o částku 0,50 EUR/MWh.
Rozdílem cen forwardových kontraktů se rozumí settlement ceny forwardových
kontraktů CEGH VTP season +1 (léto 2020) a season +2 (zima 2020) za každý
obchodní den připadající na úterý a čtvrtek naceňovacího období, uvedené na webové
stránce https://www.powernext.com/futures-market-data v sekci Future markets data,
v části Settlement prices on seasons and Calendars pro CEGH VTP.
Naceňovacím obdobím pro účely stanovení faktoru S je období od 1.10.2019 do
31.3.2020 s výjimkou období od 15. do 31. prosince (včetně), které nebude vstupovat
do výpočtu.

X

představuje růstový faktor, stanovený v aukci ve výši [●] EUR/MWh

WGV

představuje objem skladovací kapacity plynu v MWh rezervovaný Ukladatelem v aukci

3.2.

Ukladatel bere na vědomí, že roční cena za uskladňování plynu dle čl. 3.1. je platná pro
skladovací období od 1.4.2020 6:00 do 1.4.2021 6:00 (první skladovací období). Číselné
vyjádření roční ceny za uskladňování plynu dle čl. 3.1. Skladovatel pro účely přehlednosti
písemně oznámí Ukladateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení „naceňovacího
období“.

3.3.

Cena za uskladňování pro druhé skladovací období bude stanovena následujícím vzorcem:
P+1 = ((S+1 + X) * WGV) * K infl.
K infl. = (1 + iHICP/100)
Kde:
P+1

roční cena za skladovací kapacitu ve druhém skladovacím roku, je cena určená
v EUR dle vzorce výše, přičemž platí, že součet S+1 +X nemůže být nikdy menší než
0,35 EUR/MWh (tzn. pokud by součet faktoru S+1 stanoveného na základě rozdílu
forwardových kontraktů ve druhém naceňovacím období a růstového faktoru X
určeného na základě výsledků aukce byl menší než 0,35 EUR/MWh, má se za to, že
součet S+1 +X se rovná 0,35 EUR/MWh)

S+1

představuje „rozdíl cen forwardových kontraktů“ ve „druhém naceňovacím období“,
v EUR/MWh ponížený o částku 0,50 EUR/MWh.
Rozdílem cen forwardových kontraktů se rozumí settlement ceny forwardových
kontraktů CEGH VTP season +1 (léto 2021) a season +2 (zima 2021) za každý
obchodní den připadající na úterý a čtvrtek druhého naceňovacího období, uvedené
na webové stránce https://www.powernext.com/futures-market-data v sekci Future
markets data, v části Settlement prices on seasons and Calendars pro CEGH VTP.
Druhým naceňovacím obdobím pro účely stanovení faktoru S+1 je období od
1.10.2020 do 31.3.2021 s výjimkou období od 15. do 31. prosince, které nebude
vstupovat do výpočtu.

X

představuje růstový faktor, stanovený v aukci ve výši [●] EUR/MWh

WGV

představuje objem skladovací kapacity plynu v MWh rezervovaný Ukladatelem v aukci

iHICP představuje index eurostatu HICP (2015=100) European Union (28 countries) annual
data (average index and rate of change; annual average rate of change) dostupný na
adrese Eurostatu:
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind&lang=en
K infl.

představuje koeficient nárůstu ceny zohledňující inflaci vyjádřenou indexem iHICP,
přičemž platí, že K infl. může dosáhnout min. hodnoty 1(jedna).

3.4.

Ukladatel bere na vědomí, že roční cena za uskladňování plynu dle čl. 3.3. je platná pro
skladovací období od 1.4.2021 6:00 do 1.4.2022 6:00 (druhé skladovací období). Číselné
vyjádření roční ceny za uskladňování plynu dle čl. 3.1. Skladovatel pro účely přehlednosti
písemně oznámí Ukladateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení „druhého
naceňovacího období“.

3.5.

Ke sjednané ceně za uskladňování dle čl. 3.1 a čl. 3.3 účtuje Skladovatel Ukladateli DPH dle
aktuálně platných právních předpisů ČR.

3.6.

V případě, že dojde v průběhu skladovacího období k přerušení sjednaných přerušitelných
denních výkonů Skladovatelem a Ukladateli nebude umožněno využít celý provozní objem
sjednané skladovací kapacity, upraví se roční cena za skladovací kapacitu pro příslušné
skladovací období poměrně, v souladu s ustanovením § 50 odst. 6 vyhlášky č. 349/2015 Sb.,
o pravidlech trhu s plynem.
O úpravě roční ceny za skladovací kapacitu z důvodu přerušení výkonů Skladovatele zašle
Skladovatel Ukladateli písemné oznámení a to nejpozději 31.10. příslušného skladovacího
období.
V případě úpravy roční ceny za skladovací kapacitu z důvodu přerušení výkonů Skladovatele,
dohodnou smluvní strany postup vzájemného finančního vypořádání, přičemž se přednostně
uplatní snížení zbývajících měsíčních plateb Ukladatele v příslušném skladovacím období.
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 0,05 % 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.
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5.2.

Skladovatel poukáže na bankovní účet Ukladatele uvedený v záhlaví této smlouvy výnosy z
prodeje nevytěženého plynu snížené o oprávněné náklady bezprostředně 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 1.4.2020 do 1.4.2022

7.2.

Skladovatel bere na vědomí, že Ukladatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě
neplnění smluvních povinností ze strany Skladovatele.

7.3.

Smluvní strany se dohodly, že v případě schválení nového Řádu (nebo změn Řádu)
Skladovatele Energetickým regulačním úřadem dle příslušných ustanovení zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon, nemají smluvní strany právo odstupovat od smlouvy z
důvodu provedení takových změn smluvního vztahu ani takové změny odmítnout, ledaže je
Ukladatel zároveň zákazníkem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) bod 25
energetického zákona a má v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních
podmínek zakotvených v Řádu právo od smlouvy odstoupit. Ukladatele, který je v postavení
zákazníka Skladovatel písemně vyrozumí o změně smluvních podmínek vyplývajících ze
změny řádu Skladovatele a jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud jej nevyužije
do 90 dnů ode dne doručení oznámení Skladovatele o změně smluvních podmínek.

7.4.

Ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 3 občanského zákoníku lze od této smlouvy odstoupit jen
s účinky do budoucna (ex nunc).

7.5.

Smluvní strany se dohodly, že Ukladatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu
Skladovatele převést práva a povinnosti z této smlouvy (včetně postoupení pohledávky a
převzetí dluhu) nebo celou tuto smlouvu na třetí osobu.

7.6.

Smluvní strany se v souladu s § 1765 občanského zákoníku dohodly, že Ukladatel na sebe
bere nebezpečí změny okolnosti, tj. pokud podstatná změna okolností založí v právech a
povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, nemá Ukladatel právo domáhat se vůči
Skladovateli obnovení jednání o této smlouvě.
Ukladatel není rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě takové změny okolností, z
nichž strany při vzniku této smlouvy zřejmě vycházely, že po Ukladateli nelze rozumně
požadovat, aby ve smlouvě pokračoval.

7.7.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku, a tedy že Skladovatel nemusí prokazovat skutečnost, že byl Ukladatel seznámen
nebo znal obsah doložky odkazující na Řád a dále že Řád je pro Ukladatele srozumitelný a
lze jej přečíst bez zvláštních obtíží.

7.8.

Veškerá oznámení podle této smlouvy vyžadují písemnou formu. Oznámení v listinné podobě
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
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stran písemně postupem dle tohoto článku nesdělí druhé straně jinou platnou adresu pro
písemné oznamování podle této smlouvy. Veškerá oznámení v listinné podobě jsou zároveň
druhé smluvní straně doručována vždy i na níže uvedenou emailovou adresu:
pro Skladovatele:
SPP Storage, s.r.o
se sídlem č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
k rukám: [●]
e-mail: [●]
Pro Ukladatele
[●]
se sídlem [●]
k rukám: [●]
e-mail: [●]
7.9.

S výjimkou změny této smlouvy v důsledku schválení nového Řádu (nebo změn Řádu)
Skladovatele Energetickým regulačním úřadem dle příslušných ustanovení zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon, je tuto smlouvu možné měnit a doplňovat jen ve formě
písemných dodatků v listinné podobě uzavřených smluvními stranami. Za písemnou formu
není považována forma e-mailu nebo jakákoliv jiná forma elektronické komunikace. Písemnou
formu vyžaduje i dohoda o změně formy.

7.10.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí
dohody a ujednání smluvních strany týkající se předmětu smlouvy.

7.11.

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

7.12.

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

7.13.

Neplatnost jednotlivých smluvních ustanovení nebrání platnosti a účinnosti ostatních
smluvních ujednání a smlouvy jako celku. Strany se v případě neplatnosti nebo neúčinnosti
ustanovení smlouvy zavazují v dobré víře jednat o nahrazení neplatného nebo neúčinného
ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které se co nejvíce blíží smyslu a účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného a uzavřít příslušný dodatek k této smlouvě.

7.14.

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

7.15.

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

7.16.

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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