
 

 

 
 
Podmínky opakované elektronické aukce provozovatele Zásobníku plynu 
společnosti MND Gas Storage a.s. (dále jen „Provozovatel ZP“) pro rezervaci roční 
skladovací kapacity s pevným výkonem na zbývající novou skladovací kapacitu, 
vyhlášenou na den 18. 02. 2013 (dále jen „Podmínky aukce“)  
 
 

Úvodní ustanovení  

Tyto podmínky aukce jsou vypracovány v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními 
předpisy zejména pak vyhláškou č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem (dále jen „Pravidla trhu“) 
a Řádem provozovatele zásobníku plynu MND Gas Storage a.s (dále jen „Řád provozovatele“). 
  
Účast v opakované aukci konané dne 18. 02. 2013 (dále jen „Aukce“) je možná za předpokladu splnění 
(doložení) základních podmínek pro postup při rezervaci skladovací kapacity uvedených v Řádu 
provozovatele (část II.). Další záležitosti týkající se aukce, které nejsou uvedeny v Podmínkách aukce 
nebo  v Řádu provozovatele, se řídí Pravidly trhu.  
 
Pokud se Aukce zúčastní dodavatel plynu, který tvoří s Provozovatelem ZP koncern nebo je součástí 
téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli 
plynu, kteří tvoří s Provozovatelem ZP koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného 
podnikatelského seskupení, má u Provozovatele ZP rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 
80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, Provozovatel ZP požadavek tohoto 
dodavatele plynu, popřípadě  těchto dodavatelů plynu na rezervaci skladovací kapacity sníží o 
požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou 
skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů. 
 

 

Základní parametry podmínek aukce  

Typ rezervované skladovací kapacity:   Roční skladovací kapacita s pevným výkonem na zbývající 
novou skladovací kapacitu postupem dle § 17 Pravidel 
trhu – opakovaná aukce 

Termín konání aukce:     18. 02. 2013, 10:00 hod. 

Skladovací období:     1. 4. 2013, 6:00 hod – 1. 4. 2018, 6:00 hod.  

Celková výše nové skladovací kapacity: 4 387 500 m3  

 



 
 

 

1. Minimální cena  

Minimální (vyvolávací) cena pro skladovací období je 0,87 Kč/m³ provozního objemu/skladovací rok.  
 
Skutečná cena (uvedená ve smlouvě o uskladňování plynu) za uskladňování plynu bude stanovena v 
souladu s výsledky aukce s tím, že pro: 
 

 Pro 1. skladovací rok platí cena v souladu s výsledkem aukce. 

 Pro 2. a následující skladovací roky bude cena valorizována způsobem uvedeným ve vzorové 
smlouvě (viz bod 5 Podmínek aukce). 

 
K této hlavní složce ceny za skladování bude pro stanovení konečné ceny připočtena ještě složka ceny 
za ostatní služby, která bude stanovena způsobem uvedeným ve vzorové smlouvě (viz bod 5 Podmínek 
aukce).  
 
2. Termín aukce  

Termín zahájení aukce je stanoven na 18. 02. 2013 v 10:00 hod. s tím, že registrace žadatele do 
informačního systému provozovatele zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. pro účast v aukci bude 
provedena žadatelem nejpozději do 15. 02. 2013 do 16:00 hod.  
 
Termín ukončení aukce je stanoven do 15:00 hod. příslušného dne. V případě, že nebude aukce 
jakýkoli den ukončena (bude převis poptávky) do termínu ukončení aukce (15:00 hod.), bude aukce 
přerušena. Její pokračování pak bude probíhat v bezprostředně následujících pracovních dnech a to 
vždy ve stejných termínech pro zahájení a ukončení aukce do doby, než bude aukce ukončena 
(kapacita bude rezervována).  
 
3. Způsob zabezpečené elektronické komunikace a alternativní komunikace  

Aukce bude organizována prostřednictvím zabezpečeného internetového rozhraní, které je přístupné z 
internetových stránek provozovatele zásobníku plynu MND Gas Storage a.s.: www.gasstorage.cz (dle 
obrazových pokynů).  

V případě, že dojde k selhání aukčního systému (portálu) skladovatele, skladovatel tuto skutečnost 
oznámí vhodným způsobem aktivním žadatelům bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o této 
skutečnosti dozví. Po dobu tohoto selhání je aukce přerušena a pokračování v aukci skladovatel oznámí 
vhodným způsobem aktivním žadatelům nejpozději 30 min. před jejím pokračováním. Aukce může 
pokračovat od posledního kola, které proběhlo řádně a podařilo se zachytit (uložit) v aukčním systému 
nebo znovu prvním kolem (pokud nejsou dostupné nebo použitelné informace z uskutečněných kol 
aukce). 

Pokud se skladovateli nepodaří aukční systém zprovoznit do 5. pracovních dnů od jeho selhání, nebo 
do 50. pracovního dne před prvním dnem skladovacího období, na které je aukce vyhlášena, je 
skladovatel oprávněn aukci přerušit na dobu max. 30 kalendářních dní za účelem odstranění chyby. 
Termín pokračování aukce zveřejní skladovatel nejpozději 5 pracovních dní před jejím pokračováním.  
 

http://www.gasstorage.cz/


 
 

 

V případě, že dojde k selhání elektronické komunikace v průběhu aukce ze strany žadatele, lze použít 
alternativní způsob komunikace prostřednictvím faxu a to prostřednictvím čísla +420 518 315 327 s 
tím, že aukční požadavek zaslaný tímto způsobem komunikace musí obsahovat následující:  

přesnou identifikaci žadatele,  

označení aukce včetně čísla aukčního kola, pro které je požadavek zadáván,  

výši požadavku na skladovací kapacitu způsobem odpovídajícím podmínkám aukce (formou čísla 
zaokrouhleného na dvě desetinná místa, které vyjadřuje procentuální podíl z velikosti volné 
skladovací kapacity),  

podpis oprávněné osoby.  
 

V případě, že žadatel bude nucen přistoupit k této alternativní komunikaci, je povinen tuto skutečnost 
oznámit provozovateli zásobníku MND Gas Storage a.s., a to na telefonní číslo +420 518 315 186 s tím, 
že toto oznámení musí být provedeno nejpozději do konce příslušného aukčního kola (ve kterém k 
selhání došlo). Pokud žadatel takto neučiní, bude výše požadavku v příslušném aukčním kole (kde 
hodlal využít alternativní komunikaci) považována za 0. Provozovatel zásobníku plynu MND Gas 
Storage a.s. má právo, v případě použití alternativní komunikace, aukci přerušit na nezbytně nutnou 
dobu potřebnou pro náležité zprovoznění alternativní komunikace.  
 
4. Poskytnutí finanční jistoty  

Výše finanční jistoty je určována podle výše maximálního požadavku žadatele na rezervaci skladovací 
kapacity v Aukci, a to způsobem dle vzorce:  
 

Výše poskytnuté finanční jistoty = max. požadavek na skladovací kapacitu * 0,05 * 0,87 Kč 
 

(např. pro 4 387 500 m3 skladovací kapacity je výše finanční jistoty 190 856 Kč). 
 
Poskytnutí finanční jistoty je možné: 

1. prostřednictvím předložení originálu bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky 
s částkou ve výši požadované finanční jistoty a platností alespoň do 28. 02. 2013;  

2. prostřednictvím bankovního převodu na účet skladovatele číslo: 17402743/0300 s variabilním 
symbolem IČ žadatele (u fyzické osoby bez IČ den, měsíc a rok narození žadatele). 

 
Finanční jistota musí být poskytnuta nejpozději do 13. 02. 2013. Za okamžik poskytnutí se v případě 
bankovní záruky považuje okamžik doručení originálu listiny, a v případě bankovního převodu okamžik 
připsání finančních prostředků na účet skladovatele. 
 
5. Vzor smlouvy o uskladňování plynu  

Vzor smlouvy o uskladňování plynu je obsažen v Příloze č. 1 Podmínek aukce a bude s účastníky aukce 
uzavřena podle postupu uvedeného v Řádu. Smlouva bude uzavřena s účastníky aukce, kteří doloží 
splnění finanční způsobilosti v souladu s Řádem (příloha č. 1), a bude jim rezervována skladovací 
kapacita.   
 
 



 
 

 

6. Délka trvání smlouvy o uskladňování plynu.  

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na zbývající 
novou skladovací kapacitu bude uzavírána na dobu účinnosti od 1. 4. 2013; 6:00 hod – 1. 4. 2018; 6:00 
hod.  
 
7. Velikost volné (nabízené) skladovací kapacity  

Konečná celková nabízená skladovací kapacita:  

 Celkový provozní objem: 4 387 500 m³ plynu.  

 Celkový maximální těžební výkon: 2 071 680 kWh/den.  

 Celkový maximální vtláčecí výkon: 1 035 840 kWh/den.  
 

Průběh těžebního a vláčecího výkonu závisí na provozním objemu (vtláčecí a těžební křivka) a je 
uveden v Příloze č. 1 Vzoru smlouvy o uskladňování plynu (viz bod č. 5 Podmínek aukce). Poměr 
(velikost) maximálního těžebního a vtláčecího výkonu k rezervovanému provoznímu objemu 
(s ohledem na výsledek aukce) bude stanoven pro žadatele ve stejném poměru, jako je celkový 
provozní objem k celkovému maximálnímu těžebnímu a vtláčecímu výkonu.  
 
8. Velikost navýšení ceny mezi aukčními koly  

V průběhu celé aukce bude mezi aukčními koly velikost navýšení ceny za 1 m3 provozního objemu – 

0,05 Kč. 

9. Doba rezervace skladovací kapacity  

Maximální a zároveň minimální doba rezervace skladovací kapacity je 5 let. 

10. Vzor elektronické žádosti  

Vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele zásobníku plynu 
MND Gas Storage a.s. pro účast v aukci (vyplnění probíhá dle obrazových pokynů):  
 



 
 

 

Právnická osoba  
 

 
 
Fyzická osoba  
 

 
 
Pozn.: číslo licence na obchod s plynem je nepovinný údaj 
 



 
 

 

13. Časový harmonogram  

06. 02. 2013 Vyhlášení Aukce 

do 13. 02. 2013 Prokázání poskytnutí finanční jistoty 

do 15. 02. 2013, 16:00 hod. Registrace žadatelů pro účast v Aukci 

18. 02. 2013, od 10:00 hod. Průběh Aukce 

do 10 dnů od uzavření smlouvy o uskladňování 
plynu 

Vrácení finanční jistoty 

do 10 dnů od ukončení aukce (pokud kapacita 
nebyla přidělena) 

Vrácení finanční jistoty 

 
 



 

 

 

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným 

výkonem na zbývající novou skladovací kapacitu (vzor) 

 

                                   I. Smluvní strany 

MND Gas Storage a.s. 
       se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 
        zastoupena / jednající: [●], 
        IČ: 27732894, 
        DIČ: CZ27732894, 
        bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno, 
        č. účtu – 17402743/0300, 
        společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4925 
(dále také „skladovatel“); 

a 

Obchodní firma 
       se sídlem: [●], 
       zastoupena/ jednající: [●], 
       IČ: [●], 
       DIČ: [●], 
       bankovní spojení: [●], 
       č. účtu – [●], 
       společnost zapsána u [●], oddíl [●], vložka [●] 
(dále také „ukladatel“); 

uzavírají podle zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a příslušných 
prováděcích předpisů k energetickému zákonu, vše v platném a účinném znění, tuto smlouvu o 
uskladňování plynu pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na zbývající novou 
skladovací kapacitu (dále jen „Smlouva“) 

II. 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 celkovou 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 a má jej k dispozici. 

3. Pokud budou prováděny změny Řádu (v souladu s předchozím bodem) bude pro postup 

smluvních stran rozhodující znění, které je účinné v době, kdy je plnění prováděno a v případě 

prodlení s plněním v den, kdy plnění mělo být provedeno. V případě rozporu znění Řádu a této 

Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená v této Smlouvě. 

4. O změně Řádu případně dalších smluvních podmínek bude ukladatel vyrozuměn způsobem 

uvedeným v Řádu resp. uvedených v obecně platných právních předpisech, zejména pak 

v energetickém zákoně. 

III. Skladovací kapacity 

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

uskladňování následující skladovací kapacity upravované podle vtláčecí křivky 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. 

Denní maximální těžební výkon:  [●]      kWh /den 

Denní maximální vtláčecí výkon:  [●]  kWh /den 

Provozní objem Po:    [●]  m3 

2. Vtláčecí a těžební křivka je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.  

IV. Cena za skladování 

1. Celková cena za službu uskladňování se skládá z ceny za uskladňování plynu, která zahrnuje i cenu za 

technologický plyn, a z ceny za činnosti související s uskladňováním plynu kde: 

a) Cena za uskladňování plynu 

Roční jednotková cena za uskladňování zemního plynu stanovená na základě výsledků 

aukce pořádané/ukončené dne [●] je stanovena ve výši [●] Kč/ m3 provozního objemu (cena 

určená v aukci).  

Pro 2. a následující skladovací roky trvání Smlouvy bude v měsíci dubnu probíhajícího 

smluvního roku stanovována cena podle následujícího valorizačního vzorce: 

JCnr = JCnr-1 x (0,85 x PPI + 0,15 x CPI) 

JCnr Roční jednotková cena účinná v příslušném roce. 

JCnr-1  Roční jednotková cena účinná v roce bezprostředně předcházejícím příslušnému 

roku.    

CPI Index nárůstu průměrné měsíční mzdy (v odvětví průmyslu) za 1. - 4. čtvrtletí 

kalendářního  roku bezprostředně předcházejícího roku, v němž je cena 



 

 

 

stanovována. Index je zveřejněný Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“), 

tabulka „Počet zaměstnanců a průměrné  hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE 

(fyzické osoby)“, řádek indexu „Průmysl celkem B-E“.1 

PPI Index cen průmyslových výrobců (podíl průměrů indexů za posledních 12 měsíců 

průměru indexů za bezprostředně předchozích 12 měsíců) za měsíc březen 

příslušného roku. Index je zveřejněný ČSÚ, tabulka „Index cen průmyslových výrobců 

podle sekce a subsekce CZ-CPA v  České republice (podíl klouzavých průměrů)“, 

řádek indexu „Úhrn B,C,D,E“.2 

b) Cena za činnosti související s uskladňováním plynu 

CSC je roční cena za činnosti související s uskladňováním plynu, je vyjádřena v Kč/rok a 

vypočte se jako roční nákladový koeficient / celkový denní maximální těžební výkon 

skladovatele (ve virtuálním zásobníku plynu) uveřejněný pro příslušný rok v souladu 

s Řádem v kWh x Denní maximální těžební nebo vtláčecí výkon uvedený v bodě 1 článku III 

této smlouvy v kWh, podle toho, která hodnota je vyšší.  

Roční nákladový koeficient je pro první rok trvání Smlouvy, kterým je rok 2013, stanoven 

ve výši 12 000 000 a na následující roky bude upravován podle následujícího valorizačního 

vzorce:  

Cnr = Cnr-1 x (0,85 x PPI + 0,15 x CPI) 

Cnr Roční nákladový koeficient příslušného roku. 

Cnr-1 -  Roční nákladový koeficient účinný v roce bezprostředně předcházejícím příslušnému 

roku. 

CPI Index nárůstu průměrné měsíční mzdy (v odvětví průmyslu) za 1. - 4. čtvrtletí 

kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, v němž je cena stanovována. 

Index je zveřejněný Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“), tabulka „Počet 

zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (fyzické osoby)“, řádek 

indexu „Průmysl celkem B-E“.3 

PPI Index cen průmyslových výrobců (podíl průměrů indexů za posledních 12 měsíců 

k průměru indexů za bezprostředně předchozích 12 měsíců) za měsíc březen 

příslušného roku. Index je zveřejněný ČSÚ, tabulka „Index cen průmyslových výrobců 

                                                 
1
  K okamžiku vyhlášení podmínek aukce je uvedený index cen dostupný na webových stránkách Českého 

statistického úřadu v aktualizaci pro 1. - 4. čtvrtletí 2011 na 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/3106-11-q4_2011; tabulka č. 122. 

2
  K okamžiku vyhlášení podmínek aukce je uvedený index cen dostupný na webových stránkách Českého 

statistického úřadu v aktualizaci pro prosinec 2012 na http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/700444-
12-m12_2012; tabulka č. 5. 

3
  Detto 1. 



 

 

 

podle sekce a subsekce CZ-CPA v České republice (podíl klouzavých průměrů)“, řádek 

indexu „Úhrn B,C,D,E“.4 

2. Roční platba za službu uskladňování neobsahují žádné daně ani jiné poplatky a ty budou 

připočteny ve výši a způsobem uvedeným obecně závaznými právními předpisy. Celková roční 

platba za služby uskladňování se vypočte jako součet roční ceny za uskladňování plynu a roční 

ceny za činnosti související s uskladňováním plynu: 

CR = CPZP +  CSC 

CR Celková roční cena za služby uskladňování vyjádřená v Kč/rok. 

CPZP  Roční cena za uskladňování zemního plynu vyjádřená v Kč/rok a vypočte se 

vynásobením roční jednotkové ceny za uskladňování zemního plynu, účinné pro 

příslušný rok a provozním objemem (Po). 

CSC je roční cena za činnosti související s uskladňováním plynu vyjádřená v Kč/rok. 

3. Celková měsíční cena za služby uskladňování vyjádřená v Kč/měsíc a vypočte se jako 1/12 

celkové roční ceny CR. 

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. 

V. 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, včetně 

všech daní a poplatků stanovených v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

vypočtenou za příslušný plynárenský měsíc v souladu s předchozím článkem, 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 15 kalendářních dnů od doručení příslušného daňového dokladu 

a to bezhotovostním převodem na účet skladovatele uvedený na daňovém dokladu. 

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 
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nebo přestaly uvádět nebo jej nelze určit, pak ve výši 0,05 % z nesplacené částky za každý i 

započatý den prodlení. 

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

VI. Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva je uzavírána s účinností od 1. 4. 2013 v 06:00:00 hodin a končí 1. 4. 2018 v 06:00:00 

hodin a je platná v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Ukladatel se zavazuje využívat skladovacích služeb tak, aby k poslednímu dni účinnosti Smlouvy 

neměl u skladovatele na základě této Smlouvy uložen (vyznačen na účtu ukladatele v kWh) 

žádný plyn. 

VII. Zvláštní ustanovení 

1. Ukladatel touto Smlouvou uděluje skladovateli neodvolatelné a nezrušitelné právo na obstarání 

prodeje nevytěženého plynu, který byl v souladu s touto smlouvou vtlačen do zásobníku plynu 

skladovatele a v tomto zásobníku se v době využití tohoto práva skladovatele nachází. Smluvní 

strany výslovně uvádějí, že toto právo na obstarání prodeje trvá i po ukončení platnosti nebo 

účinnosti této Smlouvy.  

2. Prodej plynu je oprávněn skladovatel provést svým jménem na účet ukladatele s tím, že 

skladovatel má zároveň právo započíst své pohledávky vyplývající z této smlouvy oproti 

pohledávce ukladatele na vyplacení ceny za prodaný nevytěžený plyn. 

3. Prodej plynu je skladovatel oprávněn provést pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě, Řádu 

a obecně závazných právních předpisech. 

VIII. Závěrečná ustanovení  

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

příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném a účinném 

znění. 

2. 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. 



 

 

 

3. 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 je dále uveden v článku II Smlouvy a v Řádu.  

4. 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. 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.  

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, ze kterých každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom. 

6. Převedení práv a závazků ze Smlouvy na třetí osoby včetně jejich zastavení úplně nebo částečně, 

je možné jen s písemným souhlasem smluvního partnera.  

7. 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: 

1 Vtláčecí a těžební křivka 

 

 

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

 

Za skladovatele:                                                      Za ukladatele:         
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Těžební křivka MND Gas Storage a.s. 
Dostupný výkon v závislosti na stavu účtu ukladatele 

Odběrový (celkový) výkon při poklesu = 2,0292 x stav plynu na účtu ukladatele v % + 

Maximální (celkový) těžební 

Hodnota výkonu se zaokrouhluje na 2 desetinná 

Příloha č. 1 Smlouvy o uskladnění 



 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0102030405060708090100

M
ax

im
ál

n
í v

tl
áč

ec
í v

ýk
o

n
 (

%
) 

Objem plynu v zásobníku  (%) 

Vtláčecí výkonová křivka MND Gas Storage a.s. 
Dostupný výkon v závislosti na objemu plynu v zásobníku 

Příloha č. 1 Smlouvy o 


