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Enclosure B of the Call for Tenders  

(mandatory wording of the Assignment Agreement) 

 

Dohoda o postoupení 
smlouvy o uskladňování plynu 

Agreement on the assignment of 
the gas storage contract 

Strany Contracting parties 

MND Gas Storage a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 

Česká republika 

zastoupena:  Ing. Karlem Lunerem a Mgr. 

Slavomírem Hallou, Ph.D., členy představenstva, 

IČ: 27732894, DIČ: CZ27732894, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, 

sp. zn. B.4925 

(dále také „Skladovatel“); 

MND Gas Storage a.s. 

Registered seat: Úprkova 807/6, 695 01 

Hodonín, Czech Republic 

Represented by:  Mr Karel Luner and 

Dr Slavomír Halla, Board of Directors’ members 

ID: 27732894, VAT ID: CZ27732894, 

Company registered with Region Court in Brno, 

File B.4925 

(hereinafter the “Storage Operator”) 

a and 

MND a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 

Česká republika 

zastoupena: Ing. Miroslavem Jestřabíkem a 

Ing. Jiřím Ječmenem, členy představenstva, 

IČ: 28483006, DIČ: CZ699003312, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, 

sp. zn. B.6209 

(dále také „Původní ukladatel“); 

MND a.s. 
Registered seat: Úprkova 807/6, 695 01 

Hodonín, Czech Republic 

Represented by:  Mr Miroslav Jestřabík and 

Mr Jiří Ječmen, Board of Directors’ members 

ID: 28483006, VAT ID: CZ699003312, 

Company registered with Region Court in Brno, 

File B.6209 

(hereinafter the “Original User”) 

a and 

[Nový ukladatel] 
se sídlem: [●] 

zastoupena: [●] 

IČ: [●], DIČ: [●], 

společnost zapsána [●] 

(dále také „Nový ukladatel“) 

[New User] 
Registered seat: [●]  

Represented by:  [●] 

ID: [●], VAT ID: [●], 

Company registered with [●] 

(hereinafter the “New User”) 

(Skladovatel, Původní ukladatel a Nový 
ukladatel mohou být označení také jako 
„strana“, nebo „strany“) 

(the Storage Operator, Original User and New 
User may be also individually referred to as the 
“Party” and collectively as the “Parties”) 

uzavírají ve smyslu § 1895 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto dohodu o postoupení smlouvy o 
uskladňování plynu (dále jen „Dohoda“). 

under Sec. 1895 et seq. of the Act No. 89/2012 
Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter as 
the “Civil Code”) have concluded this 
agreement on the assignment of the gas 
storage contract (hereinafter as the 
“Agreement”). 
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1. Preambule 1. Preamble 

1.1 Mezi Skladovatelem a Původním 
ukladatelem byla dne 31. března 2020 
uzavřena smlouva o uskladňování plynu pro 
rezervaci roční skladovací kapacity s pevným 
výkonem (reg. č. smlouvy Skladovatele: 
PSG/2020/0002; reg. č. smlouvy původního 
ukladatele: OP-2020-0110) (dále jen 
„Skladovací smlouva“). 

1.1 On 31 March 2020, the Storage Operator 
and the Original User concluded the contract 
to store gas for reservation of annual storage 
capacity with fixed output (contract 
registered under No. PSG/2020/0002 by the 
Storage Operator, and No. OP-2020-0110 by 
the Original User) (hereinafter the “Storage 
Contract”). 

1.2 Jelikož Původní ukladatel neměl dále zájem 
na využití skladovacích kapacit, které pro něj 
rezervoval Skladovatel na základě Skladovací 
smlouvy, nabídl tyto kapacity dalším 
zájemcům prostřednictvím veřejné soutěže 
v režimu občanského zákoníku. Na základě 
výsledků této veřejné soutěže byl vybrán 
Nový ukladatel, na kterého bude na základě 
této Dohody postoupena modifikována 
Skladovací smlouva, tak jak je vymezeno 
v této Dohodě (modifikací Skladovací 
smlouvy se rozumí zejména určení nové 
skladovací ceny a v případě, že bylo ve 
veřejné soutěži úspěšných vícero zájemců, 
také proporční rozdělení skladovací kapacity 
a denních výkonů). 

1.2 Since the Original User lost interest in the 
use of the storage capacity reserved by the 
Storage Agreement, it offered reserved 
storage capacity to further interested 
parties in a public call for tenders under the 
Civil Code. Based on the results of the 
tender, the New User was selected to which 
the modified Storage Contract will be 
assigned upon based on this Agreement 
(modified Storage Contract is to be 
understood in particular as the designation 
of new unit storage price, and if there were 
multiple winning bids in the public tender, 
then also a proportional allocation of the 
total storage capacity and daily outputs). 

 

1.3 Skladovatel a Původní ukladatel prohlašují, 
že ke dni uzavření této Dohody: 

a) nebylo mezi nimi poskytnuté 
 plnění ze Skladovací smlouvy a  

b) nevznikly mezi nimi žádné 
 splatné pohledávky ze 
 Skladovací smlouvy. 

1.3 The Storage Operator and the Original User 
declare, that at the moment of the 
conclusion of this Agreement: 

a) None have provided to the other 
any performance under the 
Storage Contract, and 

b) None is entitled to any collectible 
claims against the other under the 
Storage Contract. 

1.4 Původní ukladatel dále prohlašuje, že má 
plné dispoziční oprávnění ke Skladovací 
smlouvě a může jí postoupit tak, jak zamýšlí 
tato Dohoda. 

1.4 The Original User further declares it is not 
restricted or prevented in any way from 
assigning the Storage Contract in the extent 
as stipulated by this Agreement 

2. Postoupení Skladovací smlouvy 2. Assignment of the Storage Contract 

2.1 K okamžiku účinnosti této Dohody postupuje 
Původní ukladatel na Nového ukladatele 
Skladovací smlouvu v rozsahu, jak je 
vymezeno v Příloze č. 1 této Dohody a 
Skladovatel dává k takovému postoupení 
Skladovací smlouvy souhlas. 

2.1 As of the day this Agreement becomes 
effective, the Original User assigns the 
Storage Contract in the extent as specified in 
the Annex No. 1 to this Agreement upon the 
New User, and the Storage Operator hereby 
consents to such an assignment.  

2.2 K okamžiku účinnosti této Dohody zanikají 
práva a povinnosti mezi Původním 

2.2 As of the day this Agreement becomes 
effective, the rights and obligations which 
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ukladatelem a Skladovatelem na základě 
Skladovací smlouvy. 

exist between the Original User and the 
Storage Operator according to the Storage 
Contract are extinguished. 

3. Účinnost Dohody 3.  Effective Day 

3.1 Účinnost této Dohody nastává dnem jejího 
uzavření. 

3.1 This Agreement becomes effective upon its 
conclusion. 

4. Závěrečná ustanovení 4. Final Provisions 

4.1 Tato Dohoda se řídí českým právem. 
Všechny spory z této Dohody vzniklé nebo s 
ní související budou rozhodnuty českými 
soudy, příslušnými dle místa sídla 
Skladovatele.  

 Tato Dohoda je sepsána v českém a 
anglickém jazyce. V případě rozdílnosti v 
jazykových verzí je rozhodná česká jazyková 
verze; to platí i pro znění přílohy č. 1.  

4.1 This Agreement is governed by the Czech 
law. All disputes which are based upon or are 
related to this Agreement shall be decided 
by the Czech courts, local jurisdiction based 
on the seat of the registered office of the 
Storage Provider. 

 This Agreement is drawn-up in Czech and 
English language version. In case of any 
discrepancies the Czech language version 
will prevail; this rules also applies towards 
the Annex No. 1. 

4.2 Strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají 
při výkonu své podnikatelské činnosti a 
nejsou si vědomy skutečností, které by 
mohly vést k závěru, že jedna strana je vůči 
druhé v postavení slabší strany. Strany dále 
prohlašují, že obsah této Dohody považují ve 
smyslu ustanovení § 1801 občanského 
zákoníku za neodporující obchodním 
zvyklostem v plynárenství. 

4.2 The Parties hereby mutually declare they 
enter into this Agreement as entrepreneurs, 
and they are not aware of any facts that may 
lead to a presumption that one of the Parties 
could be deemed as a weaker contracting 
party. Under Section 1801 of the Civil Code, 
the Parties further mutually stipulate they 
consider the content of this Agreement not 
to be contradicting to usages in the gas 
industry. 

4.3 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou 
výtiscích s platností originálu, ze kterých 
každá ze stran obdrží po jednom. 

4.3 This Agreement has been made in two 
copies, each having the force of original 
copy, by one for each Party. 

4.4 Nedílnou součástí této Dohody je i její 
příloha č. 1 – vymezení postupovaného 
závazku. 

4.4 Annex No. 1 which delimits the assigned 
relationship forms an integral part of this 
Agreement. 

4.5 Strany prohlašují, že se podrobně seznámily 
s obsahem této Dohody, 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 stran své podpisy. 

4.5 The Parties to this Agreement, following its 
reading, agree with its contents and are not 
aware of any obstacles, claims of third 
parties, or of any other legal defects that 
would prevent them from signing it or cause 
invalidity or nullity thereof, and declare they 
signed this Agreement as free act and deed 
in witness whereof they sign their hand. 

 

= = = Následuje strana s podpisy / A signature page follows = = =  
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Hodonín, [●] 

Za Skladovatele / On the behalf of the Storage Operator  

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 Ing. Karel Luner  Mgr. Slavomír Halla, Ph.D. 

 

 

Praha, [●] 

Za Původního ukladatele / On the behalf of the Original User 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 Ing. Miroslav Jestřabík  Ing. Jiří Ječmen 

 

 

 

 [●], [●] 

Za Nového ukladatele / On the behalf of the New User  

 

 

_______________________________ _______________________________ 

 [●]  [●] 
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Annex No. 1 

Contract to store gas for reservation of annual storage capacity with fixed output 

 

Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci  

roční skladovací kapacity s pevným výkonem 

Contract to store gas for reservation of annual 
storage capacity with fixed output 

I. Smluvní strany I. Contracting parties 

MND Gas Storage a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 

Česká republika 

zastoupena:  Ing. Karlem Lunerem a Mgr. 

Slavomírem Hallou, Ph.D., členy představenstva, 

IČ: 27732894, DIČ: CZ27732894, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, 

sp. zn. B.4925 

(dále také „skladovatel“); 

MND Gas Storage a.s. 

Registered seat: Úprkova 807/6, 695 01 

Hodonín, Czech Republic 

Represented by:  Mr Karel Luner and 

Dr Slavomír Halla, Board of Directors’ members 

ID: 27732894, VAT ID: CZ27732894, 

Company registered with Region Court in Brno, 

File B.4925 

(hereinafter the “Storage Operator”) 

a and 

MND a.s. 

se sídlem: Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 

Česká republika 

zastoupena: Ing. Miroslavem Jestřabíkem a 

Ing. Jiřím Ječmenem, členy představenstva, 

IČ: 28483006, DIČ: CZ699003312, 

společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, 

sp. zn. B.6209 

(dále také „ukladatel“); 

MND a.s. 
Registered seat: Úprkova 807/6, 695 01 

Hodonín, Czech Republic 

Represented by:  Mr Miroslav Jestřabík and 

Mr Jiří Ječmen, Board of Directors’ members 

ID: 28483006, VAT ID: CZ699003312, 

Company registered with Region Court in Brno, 

File B.6209 

(hereinafter the “Storage User”) 

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb. (dále také 
„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 (dále jen „Smlouva“) 

Parties hereby execute, under the Act 
No. 458/2000 Coll. (hereinafter as “Energy Act”) 
and relevant instruments for the Energy Act, 
especially Regulation No. 349/2015 Coll, all as 
amended and effective, this Contract to store 
gas for reservation of annual storage capacity 
with fixed output (hereinafter the “Contract”) 

II. Předmět Smlouvy II. Subject Matter 

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 
souvisejících služeb, 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 

1. The subject matter of this Contract, 
compliant with the Code of the gas storage 
operator (hereinafter the “Code”), is the 
obligation: 

a) Of the Storage Operator to duly 
render a gas storage service for the 
Storage User, and this under the 
terms and conditions given below in 
this Contract and the Code; 

b) Of the Storage User to create 
conditions for proper rendering of 
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podmínek dále uvedených v této 
Smlouvě a Řádu, 

a to dle provozních parametrů uvedených 
v čl. III této Smlouvy (dále jen „Služba“). 

the storage service by Storage 
Operator, and pay total price for the 
storage service, and this all under 
the terms and conditions mentioned 
below in this Contract and the Code 

 all within the limits of the operational 
parameters reserved for the Storage User as 
established in article III of this Contract 
(hereinafter as “Service”). 

2. Smluvní strany se zavazují při plnění této 
Smlouvy dodržovat zároveň ustanovení 
Řádu, která jsou  platná a účinná k datu 
uzavření Smlouvy ukladatelem, včetně 
ustanovení Řádu později změněných 
skladovatelem, v případě, že taková změna 
je schválená v správním řízení dle § 97a 
energetického zákona. Ukladatel prohlašuje, 
že se dostatečně seznámil se zněním Řádu 
platným a účinným k datu uzavření Smlouvy 
a má jej k dispozici. 

2. Parties to the Contract undertake in 
performing this Contract to also adhere to 
the provisions of the Code which are valid 
and effective as of the date the Contract was 
signed by Storage User, including the 
provisions of the Code altered later on by 
Storage Operator if such change is the result 
of the administrative procedure under 
Section 97a of the Energy Act. Storage User 
hereby declares it has become sufficiently 
familiar with the wording of the Code valid 
and effective as of the date the Contract was 
signed, and has the Code at its disposal.  

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. 

3. Should any changes to the Code be made 
(pursuant to the previous point) then the 
decisive wording for the Parties to proceed 
will be the one which is in force at the time 
the performance is carried out, and in the 
event of any default in performance, then at 
the day the performance should have been 
made. In case of any variance between the 
wording of the Rules and of this Contract the 
provisions stated in this Contract shall take 
precedence. 

III. Skladovací kapacity III. Storage Capacities 

1. Skladovatel se po celou dobu účinnosti 
Smlouvy zavazuje poskytovat ukladateli 
v rámci Služby následující skladovací 
kapacity, při zohlednění omezení 
uvedených v této Smlouvě, Řádu a obecně 
závazných právních předpisech. 

1. Throughout the time the Contract is 
effective the Storage Operator undertakes 
to provide the Storage User within the 
Service the following storage capacities 
adjusted according to the injection curve 
and withdrawal curve which are bound to 
the amount of Storage User-stored gas 
(identified in Storage User’s account) and 
with the constraints stated in this Contract, 
Code and generally binding legal regulations. 

 

 

 



  Page 7 of 13 

 

 

Skladovací rok 

Storage Year 
2021/2022 2022/2023 

Skladovací kapacita 

Storage capacity 

[dle výsledku soutěže] GWh 

[per results of Public Tender] GWh 

Denní těžba max. 

Max. daily withdrawal 

[dopočteno dle výsledku soutěže] MWh/den 

[divided  per results of Public Tender] MWh/day 

Denní vtláčení max. 

Max. daily injection 

[dopočteno dle výsledku soutěže] MWh/den 

[divided  per results of Public Tender] MWh/day 

 

2. Vtlačná křivka 2.   Injection Curve 

 

 Těžební křivka Withdrawal Curve 
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IV. Cena za skladování IV. Storage price 

1. Celková roční cena za Službu pro každý 
skladovací rok v rámci skladovacího období 
se skládá z ceny za uskladňování plynu a 
dále z poplatku za činnosti související 
s uskladňováním plynu. 

1. The overall annual storage price for each 
storage year of the storage period shall 
consist of the price for storage and the 
variable fee for accompanying services. 

a) Cena za uskladňování plynu  

Roční jednotková cenu skladovací kapacity: 
[dle výsledku soutěže] CZK za 1 MWh 
rezervované skladovací kapacity pro období 
1 skladovacího roku. 

a) Price for storage 

Yearly unit price for storage capacity: [per 
results of the Public Tender] CZK per 1 MWh 
of the reserved storage capacity per 1 
storage year. 

b) Poplatek za činnosti spojené 
s uskladňováním plynu 

Poplatek za činnosti související s 
uskladňováním plynu je vyjádřen v CZK a je 
stanoven dle následujících principů: 

b) Fee for the provision of the storage-related 
services  

Fee for the provision of the storage-related 
services is set in CZK and shall be determined 
in accordance with the following principles: 

A. Pro každý skladovací rok je ukladateli 
veden účet (v kWh) využití skladovací 
kapacity, který kumuluje (postupně 
připočítává) hodnoty posledních 
potvrzených denních nominací vtláčení - 
znaménko nominace „+“ (dále jen „roční 
účet“).   

A. For each storage year, an account is 
managed for the Storage User (kept in 
kWh) which reflects the utilization of the 
storage capacity and cumulates 
(progressively adding) values of the last 
confirmed nomination for injection of 
each gas day – nomination mark “+” 
(hereinafter “year account”). 

B. Pro každý plynárenský den dochází ke 
stanovení denní jednotkové sazby za 
vtláčení platné pro ukladatele. Ta je 
určena dle výsledku závislosti aktuálního 
stavu ročního účtu oproti násobkům 
velikosti rezervované skladovací kapacity 
ukladatele pro daný skladovací rok dle 
této Smlouvy (viz čl. III Smlouvy, druhý 
řádek tabulky), kde platí: 

i. v případě, že je stav ročního účtu k 
danému plynárenskému dni menší 
nebo roven velikosti skladovací 
kapacity, stanovuje se pro daný 
plynárenský den denní jednotková 
sazba ve výši 11 CZK / 1 MWh;  

ii. v případě, že je stav ročního účtu k 
danému plynárenskému dni větší než 
jednonásobek velikosti skladovací 
kapacity, stanovuje se pro daný 
plynárenský den denní jednotková 
sazba ve výši 9 CZK / 1 MWh;  

(společně jen „sazba příslušného dne“). 

B. A daily unit injection rate is set for each 
gas day for the injection nominated by the 
Storage User. Calculation is based on the 
dependency of the quantity recorded in 
the year account against a respective 
multiplier of the storage capacity 
reserved for the Storage User for the 
respective storage year based on this 
Contract (see Article III, 2nd line of table), 
where:  

i. If, on the respective gas day, the 
quantity recorded on the year account 
is lower or equal to the quantity of the 
reserved storage capacity, the daily 
unit injection rate for such gas day 
shall be 11 CZK per 1 MWh; 

ii. If, on the respective gas day, the 
quantity recorded on the year account 
is higher than one fold of the quantity 
of the reserved storage capacity, the 
daily unit injection rate for such gas 
day shall be 9 CZK per 1 MWh;  

 (jointly as “rate of respective day”). 
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C. Výpočet poplatku se provádí po skončení 
každého plynárenského měsíce 
skladovacího roku jako součet příslušných 
denních poplatků. 

C. The amount of the fee is determined 
throughout the storage year after the end of 
each gas month as the sum of all respective 
daily fees. 

D. Výpočet denního poplatku 

i. Poplatek za činnosti spojené s 
uskladňováním plynu se vypočte 
pouze pro plynárenské dny, ve kterých 
zadal ukladatel nominaci vtláčení (+). 
Pro dny, kdy je ukladatelem 
nominována těžba (-), se poplatek 
nestanovuje. 

ii. Ve dny, kdy je součet všech nominací 
na virtuálním zásobníku skladovatele 
kladný nebo nula, hradí ukladatel plný 
poplatek - ve výši své nominace 
vtláčení násobené sazbou příslušného 
dne. 

iii. Ve dny, kdy je součet všech nominací 
na virtuálním zásobníku menší než 
nula: 

- ukladatel hradí zkrácený poplatek 
v případech, kdy je absolutní 
velikost součtu nominací na 
virtuálním zásobníku menší než 
velikost nominace vtláčení 
ukladatele – pro takový případ se 
od nominace vtláčení ukladatele 
odečte absolutní hodnota součtu 
nominací a hodnota rozdílu je 
násobena sazbou příslušného 
dne, anebo 

- ukladatel nehradí žádný poplatek 
v případech, kdy je absolutní 
velikost součtu nominací na 
virtuálním zásobníku rovna nebo 
větší než velikost nominace 
vtláčení ukladatele. 

D. Daily fee calculation 
i. Daily fee for the provision of the 

storage-related services shall be 
calculated only for such gas days in 
which the Storage User nominates 
injection (+). In gas days in which the 
Storage User nominates withdrawal (-), 
no daily fee is calculated. 

ii. The Storage User shall pay the full daily 
fee calculated as the value of its 
respective injection nomination 
multiplied by the rate of respective day, 
if the total sum of all nominations 
registered in the virtual storage of the 
Storage Operator for the respective gas 
day is higher or equal to zero. 

iii. If the total sum of all nominations 
registered in the virtual storage of the 
Storage Operator is lower than zero: 
- The Storage User shall pay reduced 

daily fee, if the absolute size of the 
sum of all nominations registered 
in the virtual storage is smaller than 
the size of the injection nomination 
by the Storage User – in such a 
case, rate of respective day shall be 
multiplied by the difference 
between the injection nomination 
of the Storage User and the 
absolute size of the sum of all 
nominations; or 

- The Storage User shall pay no daily 
fee, if the absolute size of the sum 
of all nominations registered in the 
virtual storage equals or is higher 
than the injection nomination of 
the Storage User. 

2. Pro každý skladovací rok se vypočte měsíční 
cena za uskladňování plynu jako 1/12 
celkové roční ceny za uskladnění plynu pro 
příslušný skladovací rok. K takto vypočtené 
měsíční ceně se připočte poplatek za 
činnosti spojené s uskladňováním plynu 
stanovený za uplynulý plynárenský měsíc 
dle čl. IV, odst. 2 Smlouvy. Součet obou 

2. For each storage year, a monthly price for 
storage shall be calculated as one twelfth of 
the yearly price for storage for the 
respective year. Such monthly price shall be 
elevated by the fee for the provision of the 
storage-related services provided in the past 
gas month and calculated in line with Art. IV, 
Sec. 2 of this Contract. The total sum shall 
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položek tvoří celkovou měsíční cenu za 
Službu. 

represent the overall monthly price for 
Service. 

3. 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. 

3. Unless otherwise stated, all the price 
provision associated with the word “month” 
shall be considered for the gas month 
period, and those associated with the word 
“year” shall be considered for the storage 
year period. 

V. Platební podmínky V. Terms of Payment 

1. Platební podmínky jsou stanoveny v Řádu 
provozovatele. 

1. Terms of payment are governed by the 
Code. 

2. Skladovatel v případě, že je plátcem DPH a 
že jím poskytnuté zdanitelné plnění 
nepodléhá režimu přenesení daňové 
povinnosti, se jako poskytovatel tohoto 
plnění zavazuje, že povinnosti plynoucí mu 
ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“) bude plnit řádně a včas. 
Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně 
vystavovat Ukladatele riziku plnění z titulu 
ručení za nezaplacenou daň dle § 109 
zákona o DPH. Pokud okolnosti budou 
nasvědčovat tomu, že by mohla Ukladateli 
ve vztahu ke zdanitelným plněním 
poskytnutým Skladovatelem na základě 
této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost 
ve smyslu § 109 zákona o DPH, vyhrazuje si 
Ukladatel právo uhradit daň z těchto 
zdanitelných plnění místně příslušnému 
správci daně Skladovatele postupem podle 
§ 109a téhož zákona. Skladovateli bude o 
tuto daň snížena úhrada. Aplikací výše 
uvedeného postupu zaniká závazek ve výši 
DPH uhrazené za Skladovatele. Uplatnění 
tohoto postupu úhrady daně se Ukladatel 
zavazuje Skladovateli neprodleně písemně 
oznámit. 

2. The Storage Operator which is also a VAT 
payer and unless the performance rendered 
by it is subject to reverse charge VAT 
procedure, obliges itself to perform its 
duties under Act No. 235/2004 Coll, on VAT, 
as effective (hereinafter as “Act on VAT”) 
properly and timely. In particular, the 
Storage Operator should not intentionally 
expose the Storage User to risks of surety for 
unpaid tax under Sec. 109 of the Act on VAT. 
If, considering all the circumstances of the 
case, it might become obvious that the 
Storage User might be subject to such surety 
in connection to the taxable performance 
rendered based on this Contract, the Storage 
User might first pay the tax from such 
taxable performance to the locally 
authorised tax office. The payment towards 
the Storage Operator will be decreased by 
such payment to the tax office; such 
payment of such tax, the obligation to pay 
shall cease in the extent of VAT paid instead 
of the Storage Operator. The Storage User is 
obliged to notify the Storage Operator of 
such action in writing without undue delay. 

VI. Doba trvání Smlouvy VI. Duration 

1. Tato Smlouva je účinná v každém 
skladovacím roce, ve kterém byla pro 
ukladatele rezervována skladovací kapacita, 
tak jak je stanoveno v článku III, odst. 1 této 
Smlouvy.     

1. This Contract is effective each storage year, 
for which a storage capacity has been 
reserved for the Storage User as set in 
Article III, Section 1 of this Contract. 

 

VII. Zvláštní ustanovení VII. Special Provisions 

1. Ukladatel bere na vědomí, že s ohledem na 
relevantní energetickou legislativu dochází 
z podstaty fungování virtuálního zásobníku 

1. The Storage User takes into account, the co-
mingle of the gas stored for the Storage User 
and such stored for other customers of the 
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plynu k míchání plynu ukladatele a plynu 
uloženého třetími stranami, které jsou 
ke skladovateli v obdobných vztazích jako 
ukladatel. Ukladatel souhlasí s takovým 
způsobem poskytování Služby. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají vyloučení případné aplikace 
(i per analogiam) ustanovení § 2420 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v účinném znění (dále jen „občanský 
zákoník“). 

Storage Operator is the inevitable result of 
the parameters of storage services at the 
virtual storage point as provided under 
current energy regulation. The Storage User 
acknowledge such result and the method of 
providing of the Service. For the avoidance 
of doubts, the Parties to the Contract 
exclude (even by a way of analogy) the use 
of Section 2420 of the Act No. 89/2012 Coll., 
the Civil Code, as amended (hereinafter as 
“Civil Code”).   

2. Ukladatel touto Smlouvou uděluje 
skladovateli neodvolatelné a nezrušitelné 
právo na obstarání prodeje nevytěženého 
plynu dle § 59 Pravidel trhu. Smluvní strany 
výslovně uvádějí, že toto právo na obstarání 
prodeje trvá i po ukončení platnosti nebo 
účinnosti této Smlouvy. 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. 

2. By this Contract the Storage User grants the 
Storage Operator an irrevocable and 
irreversible right to procure the sale of 
unrecovered gas that had been injected into 
Storage Operator’s gas storage compliant to 
this Contract, and is present in such storage 
at the time such right of the Storage 
Operator is applied. Parties to the Contract 
state explicitly that such right to procure the 
sale, will last even after this Contract’s 
validity or effectiveness expire. Storage 
Operator has the right to carry out gas sale 
on behalf of its name on account of Storage 
User along with the fact that the Storage 
Operator has at the same time the right to 
set off its claims that result from this 
Contract against Storage User’s claim, for 
paying the price for the unrecovered gas 
sold.  

VIII. Závěrečná ustanovení VIII. Final Provisions 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami 
založené touto Smlouvou a zvlášť v ní 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Všechny spory z této 
Smlouvy vzniklé nebo s ní související budou 
rozhodnuty českými soudy, příslušnými dle 
místa sídla skladovatele.  

1. Legal relations between the Parties 
established by this Contract and not 
specially regulated therein, shall be 
governed by the Czech law, especially 
relevant provisions of the Energy Act and the 
Civil Code. Any and all dispute arising out of 
or in relation to this Contract shall be 
decided by the Czech courts, competent 
with regards to the seat of the Storage 
Operator. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu 
uzavírají při výkonu své podnikatelské 
činnosti a nejsou si vědomy skutečností, 
které by mohly vést k závěru, že jedna 
smluvní strana je vůči druhé v postavení 
slabší smluvní strany. Smluvní strany dále 
prohlašují, že obsah této Smlouvy považují 
ve smyslu ustanovení § 1801 občanského 

2. The Parties hereby mutually declare they 
enter into this Contract as entrepreneurs, 
and they are not aware of any facts that may 
lead to a presumption that one of the Parties 
could be deemed as a weaker contracting 
party. Under Section 1801 of the Civil Code, 
the Parties further mutually stipulate they 
consider the content of this contract not to 
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zákoníku za neodporující obchodním 
zvyklostem v plynárenství.  

be contradicting to usages in the gas 
industry. 

3. Smluvní strany uznávají, že Řád není 
obchodními podmínkami skladovatele ve 
smyslu ustanovení § 1751 a násl. 
občanského zákoníku, jelikož je ve smyslu 
ustanovení § 97a energetického zákona 
předmětem veřejného schvalovacího resp. 
stanovovacího řízení před Energetickým 
regulačním úřadem.  

3. The Parties acknowledge the Rules shall not 
be considered as standard business terms of 
the Storage Operator in the meaning of the 
Section 1751 et seq. of the Civil Code, as the 
Rules are subject to approval or prescription 
by the Energy Regulatory Office under 
Section 97a of the Energy Act. 

 

4. S ohledem na regulovanou povahu činnosti 
skladovatele a způsob přidělovaní 
skladovacích kapacit prostřednictvím 
elektronických aukcí dle vyhlášky č. 
349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve 
znění pozdějších předpisů, smluvní strany 
prohlašují, že ustanovení § 1765 a 1766 
občanského zákoníku se pro tento smluvní 
vztah neaplikuje. Ukladatel ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností. 

4. Regarding the regulated nature of the 
business activity of the Storage Operator 
and that the allocation of the storage 
capacity is governed by Market Rules, the 
Parties mutually declare Sections 1765 and 
1766 of the Civil Code shall not be applicable 
to this Contract. Storage User undertakes to 
bear the risk of change in circumstances 
under Section 1765, para. 2 of the Civil Code.   

 

5. 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.  

5. This Contract can be altered or 
supplemented only in the form of written 
sub-contracts signed by both Parties’ 
representatives in charge along with the fact 
that the way of changing or supplementing 
the Rules has been specified hereinafter in 
Clause II of the Contract, and in the Rules. 

6. 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. O změně smluvních 
podmínek bude ukladatel vyrozuměn 
písemně alespoň 30 dnů před dnem 
účinnosti změny. 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.  

6. Storage User who is also the final customer 
(within the meaning of Section 62 of the 
Energy Act) has the right to rescind this 
Contract in case of not meeting contractual 
duties on the side of Storage Operator, or in 
case of not agreeing with the Storage 
Operator-proposed change of the terms and 
conditions which are not incited by the 
change of generally binding legal 
regulations, or by the ruling of relevant state 
administration body. In the event the 
Contract is rescinded due to a disapproval of 
the Storage Operator-proposed alteration of 
the terms and conditions, this right to 
rescind will terminate unless respective 
Storage User has not rescinded the Contract 
within 90 days after the day it learned of 
draft change to the terms and conditions or 
could have learned thereof. 
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7. Převedení práv a závazků ze Smlouvy na třetí 
osoby včetně jejich zastavení úplně nebo 
částečně, je možné jen s písemným 
souhlasem druhé smluvní strany.  

7. Assignment of rights and obligations arising 
from this Contract to a third party including 
their putting as a security either totally or 
partially, is possible only with prior written 
consent of the other Party. 

8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou 
výtiscích s platností originálu, ze kterých 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

8. This Contract has been made in two copies, 
each having the force of original copy, by 
one for each Contractual Party. 

9. 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. 

9. The Parties to this Contract, following its 
reading, agree with its contents and are not 
aware of any obstacles, claims of third 
parties, or of any other legal defects that 
would prevent them from signing it or cause 
invalidity or nullity thereof, and declare they 
signed this Contract as free act and deed in 
witness whereof they sign their hand. 

 


