
 

 
 

 

Reg. č. smlouvy Skladovatele:   

Reg. č. smlouvy Ukladatele:    

 
Smlouva o uskladňování plynu pro rezervaci  

měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem (vzor) 

 

                                   I. Smluvní strany 

MND Energy Storage a.s. 

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

        zastoupena: Ing. Karlem Lunerem, předsedou představenstva, 

      Ing. Milanem Dočkalem, členem představenstva 

        IČ: 27732894, DIČ: CZ27732894, 

        společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B.4925 

(dále také „skladovatel“); 

a 

Obchodní firma 

       se sídlem: [●], 

       zastoupena: [●], 

       IČ: [●], DIČ: [●], 

       společnost zapsána u [●], sp. zn. [●] 

(dále také „ukladatel“); 

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 

měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem (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 spočívající výhradně v poskytnutí 

těžebního výkonu zásobníku plynu a souvisejících služeb, a to za podmínek dále uvedených v této 

Smlouvě a Řádu; 

b) Ukladatele vytvořit podmínky pro řádné poskytnutí služby uskladňování a souvisejících služeb 

skladovatelem dle předchozího písmene a zaplatit za tyto služby celkovou cenu a to vše za podmínek 

dále uvedených v této Smlouvě a Řádu, 

a to dle provozních parametrů rezervovaných pro ukladatele na základě výsledků elektronické aukce ze 

dne [●] uvedených primárně v čl. III této Smlouvy (dále jen „Služba“). 

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 ve 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. 



 

 
 

 

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. 

III. Skladovací kapacity 

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

parametry, při zohlednění omezení uvedených v této Smlouvě, Řádu a obecně závazných právních 

předpisech. 

Skladovací období 1. 4. 2023, 6:00 h – 1. 4. 2024, 6:00 h 

Skladovací kapacita 0 MWh 

Denní těžba max. [●] MWh/den 

Denní vtláčení max. 0 MWh/den 

IV. Cena za Službu 

1. Cena za Službu pro každý plynárenský den skladovacího období je vypočtena na základě jednotkové ceny 

dosažené jako výsledek elektronické aukce konané dne [●]. 

 

Pro výpočet jednotkové ceny za Službu se vychází z následujícího vzorce: 

PU = PF + K 

 Kde: 

PU reprezentuje jednotkovou cenu těžebního výkonu za plynárenský den, cena je určena v Kč za 
1 MWh / plynárenský den rezervovaného těžebního výkonu, 

PF reprezentuje fixní základ rovný 2,50 Kč za 1 MWh / plynárenský den rezervovaného těžebního 
výkonu, 

K  reprezentuje růstový koeficient – výsledek elektronické aukce ve výši: [●] Kč za 1 MWh / 
plynárenský den. 

2. Měsíční cena za Službu je následně určena jako násobek vysoutěženého těžebního výkonu dle článku III. 

této smlouvy, jednotkové ceny za Službu a počtu dní daného plynárenského měsíce v průběhu 

skladovacího období. Takto stanovená cena je cenou bez DPH a bude k ní přičteno DPH dle platných 

právních předpisů. 

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. 

V. Platební podmínky 

1. Platební podmínky jsou stanoveny v Řádu provozovatele. 



 

 
 

 

2. V průběhu platnosti Smlouvy se Strany zavazují, že budou druhou Stranu bez zbytečného prodlení 

informovat o všech významných změnách údajů souvisejících s jejich registrací k DPH, a to do 7 

kalendářních dnů od registrace takové změny příslušným finančním úřadem. V případě uvedení 

nesprávných informací nebo při porušení této povinnosti se smluvní strany zavazují, že druhou Stranu 

finančně odškodní za jakoukoliv ztrátu, která jí v důsledku porušení této povinnosti vznikne. 

VI. Doba trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva je účinná od začátku plynárenského dne 1. 4. 2023 do začátku plynárenského dne 1. 4. 

2024. 

VII. Závěrečná ustanovení  

1. Právní vztahy mezi Stranami založené touto Smlouvou, jež nejsou v této Smlouvě výslovně upraveny, se 

řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Energetického zákona a 

Občanského zákoníku. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou 

rozhodovány českými soudy místně příslušnými podle sídla Skladovatele.  

2. Strany tímto navzájem prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé a že si nejsou vědomy 

žádných skutečností, které by mohly vést k domněnce, že jedna ze Stran by mohla být považována za slabší 

smluvní stranu. V souladu s ustanoveními § 1801 Občanského zákoníku Strany dále shodně prohlašují, že 

obsah této smlouvy není podle nich v rozporu se zvyklostmi běžnými v plynárenském průmyslu.  

3. Strany berou na vědomí, že Řád nepředstavuje standardní obchodní podmínky Skladovatele ve významu 

§ 1751 a násl. Občanského zákoníku, neboť Řád podle § 97a Energetického zákona podléhá schválení nebo 

požadavkům Energetického regulačního úřadu.  

4. Vzhledem k regulované povaze obchodní činnosti Skladovatele a s ohledem na skutečnost, že alokace 

skladovací kapacity je upravena vyhláškou č. 349/2015 o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších 

předpisů, Strany společně prohlašují, že paragrafy 1765 a 1766 Občanského zákoníku (ustanovení o 

podstatné změně okolností) se na tuto Smlouvu neaplikuje. Ukladatel se zavazuje nést riziko změny 

okolností podle § 1765, odstavce 2 Občanského zákoníku. 

5. Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dílčích smluv podepsaných 

oprávněnými zástupci obou Stran, přičemž je zapotřebí brát ohled na skutečnost, že způsob změny nebo 

doplnění Řádu je popsán v článku II Smlouvy a v Řádu. 

6. Ukladatel, který je rovněž koncovým zákazníkem (ve významu § 62 Energetického zákona) je oprávněn od 

této Smlouvy odstoupit v případě, že Skladovatel nesplní své smluvní závazky, nebo v případě, kdy nebude 

souhlasit se změnou podmínek navrženou Skladovatelem, která není vyžádána změnou obecně závazných 

právních předpisů nebo rozhodnutím příslušného správního či státního orgánu. Pokud jde o odstoupení 

od Smlouvy v důsledku nesouhlasu se změnou podmínek navrženou Skladovatelem, pak právo na 

odstoupení od Smlouvy zaniká v případě, že příslušný Ukladatel od Smlouvy neodstoupí do 90 dnů ode 

dne, kdy se o navrhované změně podmínek dozvěděl nebo kdy se o takové změně dozvědět měla.  

7. Postoupení práv a závazků vyplývajících z této Smlouvy na třetí stranu, včetně jejich úplného nebo 

částečného zajištění, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Strany. 



 

 
 

 

8. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom stejnopisu. 

9. Strany této Smlouvy potvrzují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a nejsou si vědomy 

žádných překážek, nároků třetích stran, či jakýchkoliv jiných právních vad, které by jim bránily v tom tuto 

Smlouvu podepsat, či které by mohly mít za následek její neplatnost nebo neúčinnost. Zároveň s tím 

potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají jako projev své svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 
= = = Následuje podpisová strana = = =   



 

 
 

 

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

 

Za skladovatele:                                                      Za ukladatele:         

 
 
 
_______________________________ _______________________________ 

 Ing. Karel Luner  [●] 
 předseda představenstva      
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 

 Ing. Milan Dočkal  [●] 
 člen představenstva      
 
 
 
 
 
 
 


