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Rámcová smlouva na přerušitelný dočasný provozní objem 

Smluvní strany 

MND Energy Storage a.s., se sídlem Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Česká republika, společnost 
vedená v obchodním rejstříku pod č.: 27732894 / DIČ: CZ27732894, zapsána u Krajského soudu v 
Brně, sp. zn B.4925 

(dále také “Skladovatel”),  

a 

[●], se sídlem [●], IČ: [●] / DIČ: [●], společnost zapsána u [●] 

(dále také “Ukladatel”),  

Uzavírají podle zákonů č. 458/2000 Sb. (dále také “Energetický zákon”) a č. 90/2012 Sb. (dále také 
“Občanský zákoník”), vyhlášky č. 349/2015 Sb. (dále také “Pravidla trhu s plynem”), a Řádu 
provozovatele zásobníku plynu (dále také “Řád provozovatele”), vše v platném a účinném znění, tuto 
rámcovou smlouvu na přerušitelný dočasný provozní objem (dále jen “Smlouva”). 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Skladovatel nabízí speciální skladovací službu, která umožňuje prozatímní využití skladovací 
kapacity dočasně nevyužité jinými ukladateli v čase žádosti Ukladatele, a to s možností 
následného přerušení takového užití bez udání důvodu ze strany Skladovatele (dále také 
“Služba”). 

1.2. Ukladatel si je vědom skutečnosti, že Služba je poskytována na speciální bázi proti hlavním 
skladovacím službám, které mají přednost, avšak Skladovatel zároveň prohlašuje, že Služba 
neodporuje platným právním předpisům či Řádu provozovatele. 

1.3. Služba neobsahuje žádný vtláčecí nebo těžební výkon, ani pevný ani přerušitelný, kromě 
situace popsané v ustanovení 3.2. Výkony jsou dostupné jako samostatná, placená služba, 
poskytovaná Skladovatelem, zejména na denní bázi, ale bez záruky dostupnosti; sazby jsou 
stanovené v ustanovení 4.2.  

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Skladovatele poskytnout Službu Ukladateli. Ukladatel je 
povinen zaplatit za poskytnutou Službu dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany sjednávají a Ukladatel souhlasí s tím, že Skladovatel je oprávněn zajistit 
poskytování Služby (zejména samotné skladování plynu a vtlačně-odběrové výkony) 
prostřednictvím skladovací kapacity společnosti Moravia Gas Storage a.s. (dále jen „SSO 
Dambořice“) na základě smluvního vztahu Skladovatele a této třetí osoby. Skladovatel 
prohlašuje, že získal všechny potřebné souhlasy od SSO Dambořice a tudíž prohlašuje, že je 
oprávněn poskytnout skladovací kapacitu Ukladateli.  

3. Způsob využití Služby 

3.1. Ukladatel je oprávněn využít Službu formou standardní denní nominace na vtláčení či těžbu, 
podmíněnou předchozí rezervací či jiným zajištěním vtláčecího či těžebního výkonu pro daný 
plynárenský den. 

3.2. Pokud to Skladovatel požaduje, je Ukladatel povinen vytěžit: 

a) veškerý uskladněný plyn, nebo 
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b) část uskladněného plynu stanovenou Skladovatelem  

a to během 5 plynárenských dnů po uplynutí oznamovacího období; oznamovací období začíná 
plynárenským dnem, ve kterém Skladovatel doručí písemné oznámení o krácení Ukladateli, a 
trvá 5 plynárenských dnů. Během tohoto období zajistí Skladovatel Ukladateli takový denní 
těžební výkon, aby byl Ukladatel schopen splnit požadavek na těžbu dle tohoto ustanovení; v 
tomto případě jsou těžební výkony poskytnuté Skladovatelem považovány za součást Služby a 
jsou již započítány v ceně Služby, tzn. nejsou požadovány žádné dodatečné poplatky či platby. 

3.3. Na základě dohody mezi Skladovatelem a SSO Dambořice, zadává Ukladatel nominace 
vtláčení nebo těžby přímo v nominačním portálu SSO Dambořice pro virtuální bod zásobníku 
ZP Dambořice. 

4. Cena Služby a přerušitelných výkonů 

4.1. Ukladatel je povinen zaplatit za využitý provozní objem plynu cenu ve výši 140 Kč za každý 
GWh uskladněného plynu za každý plynárenský den (DPH není započtena a bude připočtena 
během fakturace). Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že pro účely 
fakturace bude Skladovatel fakturovat na základě nejvýše dosaženého uskladněného 
množství v daný plynárenský den. 

4.2. Stanovují se následující minimální ceny výkonů (bez garance dostupnosti): 

a) Přerušitelný vtláčecí výkon s nominací do 18 hod. D-1: 8 Kč/MWh 

b) Přerušitelný vtláčecí výkon s nominací po 18 hod. D-1: 9 Kč/MWh 

c) Přerušitelný těžební výkon s nominací do 18 hod. D-1: 8 Kč/MWh 

d) Přerušitelný těžební výkon s nominací po 18 hod. D-1: 9 Kč/MWh 

Nejdříve jsou uspokojovány požadavky s nejvyšší nabízenou cenou bez ohledu na čas podání 
požadavku na přerušitelný výkon. V případě krácení/přerušení přerušitelného výkonu se 
aplikuje opačná logika viz § 60 odst. 2 Vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem. 

4.3. Ukladatel má dále povinnost: 

a) zajistit plyn pro vtláčení a dodat jej Skladovateli na virtuální bod zásobníku v rámci 
samotné nominace vtláčení, kde na každých 100 MWh vltáčeného plynu je povinností 
Ukladatele dodat 1,2 MWh plynu; započtení na spotřebu bude realizováno na denní bázi 
(tj. při 101,2 MWh vtláčení v průběhu plynárenského dne bude stav účtu Ukladatele 
navýšen o 100 MWh a 1,2 MWh bude započteno oproti spotřebě Skladovatele za účelem 
vtláčení), a 

b) zaplatit poplatek za spotřebovanou elektřinu a emisní povolenky ve výši 9 Kč za každou 
1 MWh nominovaného vtláčení. 

4.4. Cena za Službu a přerušitelné výkony je vypočtena na měsíční bázi. Skladovatel vystaví 
příslušný daňový doklad Ukladateli do 5. pracovního dne měsíce bezprostředně následujícího 
po měsíci, za který je tato cena fakturována, a to dle skutečného počtu dnů, ve kterých byla 
Služba poskytnuta a uskladněném množství v každém plynárenském dni, celkového množství 
nominovaného vtláčení a celkového množství nepřerušených přerušitelných výkonů 
fakturovaného měsíce. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne jeho 
vystavení. Ostatní platební podmínky se řídí Řádem provozovatele, zejména článkem C.10. 

4.5. Ukladatel musí splňovat a dodržovat pravidla finanční způsobilosti, jak je popsáno v příloze 
č. 1 Řádu provozovatele. Pro potřeby článku 4 d) přílohy č. 1 Řádu provozovatele, musí 
bankovní záruka pokrývat částku alespoň 6 000 000 Kč; pro vyloučení pochybností smluvní 
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strany sjednávají, že Ukladatel může složit vice krátkodobých bankovních záruk, ale každá 
záruka musí být nahrazena novou alespoň 30 dní před vypršením její platnosti. 

5. Nesplnění závazku těžby 

5.1. Pokud Ukladatel nevytěží požadované množství uskladněného plynu během období 
definovaném v ustanovení 3.2 (dále také “Prodleva Ukladatele”), je Skladovatel oprávněn, 
nikoliv povinen, požadovat denní poplatek ve výši 125 Kč za každou MWh plynu ponechanou 
v zásobníku, a to do doby, než uskladněné množství dosáhne požadované úrovně. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že počínaje prvním dnem Prodlevy 
ukladatele nebudou Ukladateli poskytnuty těžební výkony zmíněné v ustanovení 3.2. 
Poplatek je splatný během 5 pracovních dnů po doručení písemného oznámení Ukladateli.  

5.2. Prodleva Ukladatele trvající déle než 5 plynárenských dnů je považována za hrubé porušení 
Smlouvy a Skladovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností bez 
poskytnutí času na nápravu ze strany Ukladatele. Odstoupení nabývá účinnosti doručením 
písemného oznámení Ukladateli. Ukladatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že takové 
hrubé porušení Smlouvy by vedlo k neschopnosti Skladovatele poskytovat služby ostatním 
zákazníkům, vedoucímu k náhradě škody, kterou může Skladovatel následně po Ukladateli 
požadovat, nehledě na skutečnost, zda Ukladatel rovněž uplatní nebo uplatnil svůj nárok na 
poplatek dle ustanovení 5.1. Smluvní strany souhlasí, že výše uvedené platí výlučně v případě 
prodlevy Ukladatele, které není objektivně zaviněno osobou odlišnou od osoby Ukladatele.  

5.3. Touto Smlouvou dává Ukladatel Skladovateli neodvolatelné a nevratné právo na zajištění 
odprodeje zůstatkového plynu, který byl vtlačen do zásobníku plynu Skladovatele v souladu 
s touto Smlouvou, a který je přítomen v tomto zásobníku v době, kdy Skladovatel informoval 
Ukladatele o odstoupení od smlouvy dle ustanovení 5.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že takové právo na zajištění odprodeje plynu trvá i po skončení platnosti či účinnosti této 
Smlouvy. Skladovatel má právo provést prodej plynu svým jménem na účet Ukladatele 
společně se skutečností, že Skladovatel má současně právo uplatnit své pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy proti Ukladatelově pohledávce po výnosech z prodaného 
zůstatkového plynu. 

6. Doba trvání Smlouvy 

6.1. Pokud Ukladatel před uzavřením Smlouvy prokázal svou finanční způsobilost dle ustanovení 
4.5, nabývá Smlouva účinnosti okamžikem uzavření; v opačném případě nabývá účinnosti 
následující plynárenský den poté, co Ukladatel prokáže svou finanční způsobilost – v takovém 
případě Skladovatel písemně potvrdí Ukladateli splnění podmínek finanční způsobilosti. 

6.2. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy má každá smluvní strana právo jednostranně 
vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu formou písemného oznámení druhé smluvní 
straně. Smlouva zaniká na konci plynárenského měsíce následujícího měsíc, ve kterém bylo 
oznámení doručeno druhé smluvní straně. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že v případě ukončení Smlouvy dle tohoto ustanovení, neposkytuje Skladovatel 
Ukladateli žádný těžební výkon; do okamžiku zániku Smlouvy dochází k poskytování Služby, 
zejména při zachování ustanovení 3.2. Pokud Ukladatel nevytěží veškerý plyn do okamžiku 
zániku Smlouvy, budou podmínky dle ustanovení 5.1 a 5.3 aplikovány analogicky.   

7. Zvláštní ustanovení 

7.1. Ukladatel bere na vědomí, že s ohledem na relevantní energetickou legislativu dochází z 
podstaty fungování virtuálního zásobníku 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 
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smluvní strany sjednávají vyloučení případné aplikace (i per analogiam) ustanovení § 2420 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

8. Změna ceny Služby a přerušitelných výkonů 

8.1. V případě, že Ukladatel aktivně využívá Službu a Skladovatel rozhodne o změně ceny Služby 
nebo přerušitelných výkonů, je Skladovatel povinen o změně písemně informovat Ukladatele. 

8.2. V případě, že se Ukladatel ke změně písemně nevyjádří do 5 pracovních dní od doručení 
oznámení dle 8.1, nebo ve stejné lhůtě písemně akceptuje změnu, je Skladovatel oprávněn 
účtovat nové ceny od 6. pracovního dne po doručení oznámení dle ustanovení 8.1.  

8.3. V případě, že Ukladatel do 5 pracovních dní od doručení oznámení dle 8.1 písemně vyjádří 
nesouhlas se změnou, pokračuje poskytování Služby a přerušitelných výkonů od 6. 
pracovního dne po doručení oznámení dle ustanovení 8.1 následovně: 

a) Služba a přerušitelné výkony jsou i nadále zpoplatněny dle cen účinných před oznámením 
změny dle 8.1, 

b) Ukladatel není způsobilý k rezervaci denních vtláčecích výkonů (tj. není možné vtláčení, 
pouze těžba) a je povinen vytěžit již uskladněné množství dle cen účinných před 
oznámením změny dle 8.1 do 30 dnů od vyjádření písemného nesouhlasu se změnou 
ceny a 

c) pro vyloučení pochybností se explicitně sjednává, že právo Skladovatele postupovat dle 
čl. 3 a 5 není dotčeno. 

9. Komunikace 

9.1. Denní nominace vtláčení a těžby probíhají v souladu s Pravidly trhu s plynem. Ukladateli, 
který ještě nemá vytvořený účet v nominačním systému Ukladatele, Skladovatel takový účet 
vytvoří a zašle Skladovateli přístupové údaje. 

9.2. Pro potřeby písemné komunikace v souvislosti s touto Smlouvou: 

a) pro oznámení dle ustanovení 3.2, 5.1, 6.1 a 8.1  – emailová komunikace je považována 
za dostačující, pokud je zpráva odeslána z e-mailové adresy Skladovatele 
cervenka@mnd-es.cz nebo blazej@mnd-es.cz na e-mailovou adresu Ukladatele [●], 

b) pro oznámení dle ustanovení 8.2 a 8.3 - emailová komunikace je považována za 
dostačující, pokud je zpráva odeslána z e-mailové adresy Ukladatele [●] na emailové 
adresy Skladovatele cervenka@mnd-es.cz nebo blazej@mnd-es.cz, 

c) pro oznámení dle ustanovení 5.2 a 6.2 - emailová dokumentace je považována za 
dostačující, pokud obsahuje PDF scan nebo psaný dokument podepsaný vedoucím 
provozně-obchodního úseku Skladovatele a odeslaný z e-mailové adresy 
cervenka@mnd-es.cz nebo blazej@mnd-es.cz na e-mailovou adresu Ukladatele [●], 

d) Pro účely fakturace – emailová komunikace je též považována za dostatečnou, pokud 
obsahuje fakturu v PDF formě odeslanou z e-mailové adresy Skladovatele 
rybarova@mnd-es.cz na e-mailovou adresu Ukladatele [●]. 

9.3. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit e-mailové adresy zmíněné v tomto 
článku formou písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně do sídla společnosti. 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. 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 

mailto:cervenka@mnd-es.cz
mailto:blazej@mnd-es.cz
mailto:cervenka@mnd-es.cz
mailto:blazej@mnd-es.cz
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nebo s ní související budou rozhodnuty českými soudy, příslušnými dle místa sídla 
skladovatele. 

10.2. 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 zákoníku za neodporující 
obchodním zvyklostem v plynárenství. 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. 

10.3. Při plnění této Smlouvy budou smluvní strany postupovat také v souladu s ustanoveními 
Řádu provozovatele, který je platný a účinný ke dni podpisu této Smlouvy, včetně případných 
budoucích změn, pokud byla taková změna výsledkem správního řízení ve smyslu § 97a 
Energetického zákona. Ukladatel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s obsahem Řádu 
provozovatele, a má jej k dispozici. Smluvní strany uznávají, že Řád provozovatele 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. V případě 
změn Řádu provozovatele je rozhodné znění účinné v okamžiku, kdy má být poskytnuto 
předmětné plnění, a v případě prodlení s plněním, v první den, kdy mělo dojít k poskytnutí 
plnění. V případě rozporu mezi zněním Řádu provozovatele a touto Smlouvu má přednost 
znění této Smlouvy. 

10.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných odpovědnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou situací popsaných 
v článku 8, u kterých se použije postup tam uvedený. 

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

10.6. Převedení práv a závazků ze Smlouvy na třetí osoby včetně jejich zastavení úplně nebo 
částečně, je možné jen s písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

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

10.8. 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. 

= = = Následuje strana s podpisy = = =  
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V Hodoníně, dne       V ……………………., dne  

Za Skladovatele:     Za Ukladatele: 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

 Ing. Karel Luner [●] 

 Předseda představenstva [●]  

 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

 Mgr. Slavomír Halla, Ph.D. [●] 

 Místopředseda představenstva [●] 


