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1

2

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. (dále jen „Řád“)
představuje obchodní podmínky, za kterých společnost innogy Gas Storage, s.r.o. poskytuje
skladovací kapacitu a skladovací služby na principu práva přístupu třetích stran.

1.2

Řád vychází ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“), vyhlášky Energetického regulačního
úřadu č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Pravidla trhu s plynem”), souvisejících prováděcích právních předpisů a také z Pokynů
provozovatelům skladovacích zařízení týkajících se osvědčených postupů při zajištění
přístupů třetích stran (GGPSSO1) vydaných Radou evropských energetických regulátorů
(CEER).

DEFINICE

Pokud není v Řádu, ve smlouvě o uskladňování plynu nebo rámcové smlouvě uvedeno jinak, má použitý
pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství.
Pro účely Řádu se rozumí:

2.1

Aukční systém – elektronická aplikace Skladovatele pro prodej skladovací kapacity a
skladovacích služeb,

2.2

Dočasný provozní objem - skladovací kapacita, která je Ukladateli k dispozici s časově
omezenou dostupností s možností jejího přerušení ze strany Skladovatele,

2.3

Identifikační údaje – základní identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby, tj. především
IČ / rodné číslo, adresa sídla / trvalého bydliště a další údaje vyžadované příslušnou
legislativou pro možnost využívání zásobníků plynu,

2.4

Kilowatthodina (kWh) – jednotka používaná pro vyjádření energie v plynu na základě jeho
spalného tepla,

2.5

Metr krychlový (m3) – jednotka používaná pro vyjádření reálného objemu plynu naměřeného
při teplotě 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti φ = 0,

2.6

Nominační systém Skladovatele – elektronická aplikace Skladovatele pro příjem nominací a
žádostí o skladovací kapacitu dostupná prostřednictvím internetových stránek Skladovatele
(http://www.innogy-gasstorage.com),

2.7

OBA – pravidla přidělení množství plynu jednotlivým Ukladatelům na vstupních, resp.
výstupních bodech z přepravní soustavy, u kterých platí, že množství nominovaná
Ukladatelem jsou považovaná za dodaná,

1

Aktuální znění Pokynů je k dispozici na internetových stránkách Skladovatele na adrese http://www.innogygasstorage.com/cs/zakony-a-regulace/
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2.8

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.9

Objem plynu – objem vyjádřený v objemových nebo energetických jednotkách,

2.10 Oprávněný uživatel skladovací kapacity - Ukladatel nebo subjekt, který Přenosem kapacity
získá možnost využívat skladovací kapacitu Ukladatele a právo nominovat vůči Skladovateli v
rozsahu přenesené kapacity. Oprávněnému uživateli skladovací kapacity je v systému
Skladovatele veden samostatný účet,

2.11 Pevná skladovací kapacita – skladovací kapacita, která je Ukladateli k dispozici po celou dobu
předpokládaného trvání smlouvy,

2.12 Provozní objem – objem plynu, který může být uskladněn v zásobníku plynu,
2.13 Předběžná nominace – indikativní denní nominace na určené časové období,
2.14 Přenos kapacity – dočasné umožnění jinému subjektu využívat skladovací kapacitu
Ukladatele spojené s právem nominovat, avšak bez uzavření smlouvy o uskladnění mezi
takovým subjektem a Skladovatelem,

2.15 Přepravce – provozovatel přepravní soustavy,
2.16 Přerušitelný skladovací výkon – Těžební anebo Vtláčecí výkon, který může být Skladovatelem
přerušen za předem stanovených podmínek,

2.17 Převod kapacity – převod skladovací kapacity rezervované pro Ukladatele a všech
souvisejících práv a povinností včetně práva nominovat na jiný subjekt při zachování
smluvních podmínek platných mezi Ukladatelem a Skladovatelem v době převodu,

2.18 Převod plynu – převod plynu v rámci virtuálního zásobníku plynu Skladovatele mezi dvěma
různými účty oprávněných uživatelů skladovací kapacity

2.19 Rámcová smlouva – smlouva uzavíraná v případě denní skladovací kapacity s pevným /
přerušitelným výkonem, dočasného pracovního objemu a dodržování předběžných
nominací, upravující zejména postup rezervace denní skladovací kapacity, dočasného
pracovního objemu a dodržování předběžných nominací ve smyslu příslušných ustanovení
Pravidel trhu a uzavírání dílčích skladovacích smluv,

2.20 Sezónní nominace jsou indikativní měsíční nominace na následující vtláčecí / těžební období,
2.21 Skladovatel – provozovatel zásobníku plynu innogy Gas Storage, s.r.o.,
2.22 Skutečné předávací místo – místo předání plynu mezi zásobníkem plynu a přepravní či
distribuční soustavou umožňující měření množství a tlaku předávaného a přebíraného plynu,
regulaci průtoku plynu, měření fyzikálních a chemických parametrů plynu pro potřeby
výpočtu jeho množství v energetických jednotkách (např. kWh) a přenos dat do dispečinků.
Jedná se o skutečné místo vstupu či výstupu plynu do/z přepravní soustavy nebo místo
výstupu plynu do distribuční soustavy,

2.23 Slučování – spojení skladovacích kapacit na jeden účet ukladatele za účelem umožnění
podání jedné nominace za více skladovacích smluv jednoho Ukladatele,

2.24 Spalné teplo – teplo vyjádřené v kWh uvolněné úplným spálením 1 m³ plynu
stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku (101,325 kPa a
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teploty 15°C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou
v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje; jako výchozí se uvažuje
teplota 15°C,

2.25 Stabilizační odstávka – přerušení procesu vtláčení nebo těžby do jednotlivého zásobníku
plynu z důvodu zamezení bezprostředního ohrožení zásobníku plynu ve smyslu
§ 60 Energetického zákona při dosažení stanoveného ložiskového tlaku v souladu s provozní
dokumentací, kterou Skladovatel vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského
úřadu č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje ochranu ložiska a bezpečnost
provozu v souladu s § 64 uvedené vyhlášky,

2.26 Těžební výkon – množství plynu, které může být ze zásobníku plynu vytěženo za definovaný
čas; použitelný výkon je závislý na aktuálním objemu plynu uskladněného na základě
příslušné smlouvy o uskladňování pro Ukladatele v zásobníku plynu,

2.27 Tlak plynu – přetlak plynu v Pascalech či jeho násobcích; je dán rozdílem mezi absolutním
tlakem a atmosférickým tlakem,

2.28 Ukladatel – subjekt, který má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu se Skladovatelem,
2.29 Vtláčecí a těžební křivka – křivka, která vyjadřuje použitelný Vtláčecí anebo Těžební výkon,
který je Ukladateli v příslušný plynárenský den k dispozici na základě smlouvy o uskladňování,

2.30 Vtláčecí výkon – množství plynu, které může být vtlačeno do zásobníku plynu za definovaný
čas. Použitelný výkon je závislý na aktuálním objemu plynu uskladněného na základě
příslušné smlouvy o uskladňování pro Ukladatele v zásobníku plynu,

2.31 Žadatel – subjekt, který podal žádost o rezervaci skladovací kapacity nebo žádost o uzavření
rámcové smlouvy o uskladňování plynu.

3

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1

Základním obdobím pro vtláčení (vtláčecí období) plynu do zásobníku plynu je časový úsek,
který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního
plynárenského dne měsíce září. Základním obdobím pro těžbu (těžební období) plynu ze
zásobníku plynu je časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce října a končí
uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března. Skladovatel umožní Ukladateli
vtláčení nebo těžbu mimo uvedená základní období, pokud tomu nebudou bránit technická
omezení nebo smluvní závazky a Ukladatel se zaváže uhradit Skladovatelem předložené a
zdůvodněné dodatečné náklady s takovou změnou spojené. Předpokládaný maximální čas
potřebný k poskytnutí výkonu v obráceném směru, tj. pro vtláčení během období těžby resp.
těžby během období vtláčení, a při změně z vtláčení na těžbu a naopak je 8 hodin s možným
dalším technickým omezením.

3.2

Vlastnictví plynu uskladněného na základě smlouvy o uskladňování plynu uzavřené mezi
Skladovatelem a Ukladatelem nepřechází v žádném okamžiku trvání této smlouvy na
Skladovatele, nestanoví-li zákon nebo smlouva jinak.

3.3

Skladovací kapacita je nabízena a smlouvy na ni jsou uzavírány dle Energetického zákona,
Pravidel trhu s plynem, Řádu a podmínek aukce. Skladovací kapacita je nabízena jako

Strana 5/26

Platnost od: 15. 11. 2017

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.

kombinace Provozního objemu a Vtláčecího a Těžebního výkonu, k níž přísluší Vtláčecí a
těžební křivka, pokud není dohodnuto jinak. Při stanovení volné skladovací kapacity pro dané
období vychází Skladovatel i z aktuálního stavu využití zásobníku ze strany Ukladatelů a
smluvně garantovaných parametrů skladovací kapacity. Místem předání plynu mezi
Ukladatelem a Skladovatelem je virtuální bod zásobníku plynu.

3.4

Na základě smluv o uskladňování plynu se rezervují následující kapacity:
a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem
b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
c) měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem
d) denní skladovací kapacita s pevným nebo přerušitelným výkonem.

3.5

Smlouvy o uskladňování plynu a rámcové smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou.
Ukladatel uzavírá se Skladovatelem nejvýše jednu rámcovou smlouvu daného typu.

3.6

V souvislosti se smlouvami o uskladňování může Skladovatel nabízet následující služby:

3.6.1 Dočasný provozní objem: v závislosti na využívání zásobníku plynu ostatními Ukladateli
umožňuje novým zájemcům i stávajícím Ukladatelům po dobu definovanou Skladovatelem
dočasně využívat provozní objem v zásobníku plynu Skladovatele.

3.6.2 Aukce sekundární skladovací kapacity: umožňuje Ukladateli s využitím Aukčního systému
Skladovatele uskutečnit aukci skladovací kapacity, kterou má Ukladatel rezervovanou
v zásobníku plynu Skladovatele.

3.6.3 Elektronická nástěnka: umožňuje Ukladatelům a potenciálním zájemcům o skladovací a
další služby publikovat jejich nabídky a poptávky.

3.6.4 Garantované protisměrné výkony: zaručují Ukladateli možnost využívat Vtláčecí výkon a
Těžební výkon v opačném směru, než odpovídá základnímu vtláčecímu a těžebnímu období
dle článku 3.1.

3.6.5 Dodržování předběžných nominací: umožňují Ukladateli, pokud s tím vyjádří souhlas, získat
finanční nebo jinou hodnotu za dodržení svých předběžných nominací zaslaných
Skladovateli. Pokud se realizované nominace budou od předběžných nominací lišit o více
než toleranční pásmo vyhlášené Skladovatelem a stanovené pro všechny Ukladatele
stejným algoritmem, bude Ukladatel povinen uhradit finanční kompenzaci Skladovateli.
Podmínky konkrétních nabídek Skladovatele definované časem, benefitem, výší finanční
kompenzace a tolerančním pásmem budou Skladovatelem zveřejňovány na internetových
stránkách Skladovatele spolu se zasláním informačního emailu všem Ukladatelům.
Ukladatel má možnost si u každé nabídky zvolit, na kterou / které smlouvy bude dodržování
předběžných nominací aplikovat. Pro využívání této služby musí mít Ukladatel uzavřenu
Rámcovou smlouvu o dodržování předběžných nominací.

3.7

Postup při uzavírání smluv na poskytování služeb uvedených v článku 3.6 Řádu je spolu s
předpoklady pro uzavření těchto smluv popsán v přílohách Řádu. Postup při uzavírání smluv
o uskladňování plynu je uveden v článcích 4 až 6 Řádu.

3.8

Pokud účastník aukce, případně Ukladatel na jedné straně a Skladovatel na straně druhé
spolu jednají prostřednictvím Aukčního systému a Nominačního systému Skladovatele,
účastník aukce nebo Ukladatel se do systému vždy přihlašuje a identifikuje svým uživatelským
jménem a zvoleným heslem. Tento způsob jednání strany považují za způsob dostatečně
zachycující obsah jednání a dostatečné určení jednající osoby. Právní jednání účastníka
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aukce, případně Ukladatele a Skladovatele učiněná tímto způsobem se považují za jednání
učiněná osobou oprávněnou jednat jménem společnosti a jsou právně závazná pro obě
strany (včetně úkonů potřebných pro realizaci Slučování, Přenosu kapacity, Převodu kapacity
a Převodu plynu ve smyslu tohoto Řádu). Účastník aukce, Ukladatel a Skladovatel jsou povinni
identifikační údaje chránit před zneužitím a neposkytovat je osobám, které nemají oprávnění
za ně jednat.

3.9

4

Další informace o nabízených službách a obchodních a cenových podmínkách včetně
vzorových smluv jsou k dispozici na internetových stránkách Skladovatele.

POSTUP PŘI REZERVACI SKLADOVACÍ KAPACITY PRO ROČNÍ A MĚSÍČNÍ SMLOUVY
O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU A PRO ROČNÍ SMLOUVY NA NOVOU SKLADOVACÍ
KAPACITU

4.1

Skladovatel rezervuje skladovací kapacitu pro roční a měsíční smlouvy o uskladňování plynu
a pro roční smlouvy o uskladňování plynu na novou skladovací kapacitu na principu
vícekolové elektronické aukce dle podmínek uvedených v Pravidlech trhu s plynem, v tomto
Řádu a v podmínkách aukce.

4.2

Aukce se může účastnit pouze subjekt, kterému byl udělen přístup do Aukčního systému
Skladovatele, a který je schopen a připraven plnit povinnosti Ukladatele. Žádost o přístup
podává subjekt elektronicky přes internetové stránky Skladovatele. Odesláním žádosti
subjekt prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s tímto Řádem. Skladovatel po kontrole
správnosti a úplnosti údajů vyplněných v žádosti neprodleně zajistí přístup subjektu do
Aukčního systému.

4.3

V případě, že subjekt využije jako způsob složení finanční jistoty neodvolatelnou
bezpodmínečnou bankovní záruku ve prospěch Skladovatele, která byla doručena na adresu
Skladovatele v termínu a ve výši uvedených v Pravidlech trhu s plynem, musí být tato záruka
účinná nejméně po dobu 10 pracovních dní následujících po termínu podpisu smlouvy, který
byl uveden v podmínkách aukce.

4.4

V případě, že dojde k selhání Aukčního systému na straně Skladovatele, zašle neprodleně
Skladovatel, elektronickou poštou, informaci o selhání Aukčního systému a realizuje náhradní
aukci v termínu bezprostředně následujícím po obnovení funkčnosti Aukčního systému.
Náhradní aukcí se rozumí též pokračování v přerušené aukci. O náhradním termínu aukce
Skladovatel neprodleně informuje účastníky aukce. Náhradní termín musí být stanoven
přiměřeně okolnostem situace, nesmí však nastat dříve než 30 minut po jeho oznámení.

4.5

V případě, že v aukci na novou skladovací kapacitu nedošlo k rezervaci alespoň minimálního
množství nové skladovací kapacity určeného v podmínkách aukce, má Skladovatel právo tuto
aukci zrušit do 3 pracovních dní po jejím skončení.

4.6

Účastí v aukci subjekt potvrzuje, že:

4.6.1 všechny údaje uložené v Aukčním systému na základě bodu 4.2 jsou aktuální, úplné a
pravdivé a
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4.6.2 bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně znění
vzorové smlouvy o uskladňování plynu a včetně všech relevantních dokumentů, které jsou
součástí podmínek aukce.

4.7

Subjekt má právo na rezervaci skladovací kapacity na základě výsledků aukce skladovací
kapacity v případě, že splňuje následující podmínky:

4.7.1 je finančně způsobilý dle podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto Řádu,
4.7.2 má právo přístupu třetích stran do zásobníku plynu podle Energetického zákona,
4.7.3 je připraven komunikovat se Skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce přes k tomu
určené elektronické rozhraní nebo prostřednictvím elektronické pošty za účelem výměny
provozních dat souvisejících se skladováním plynu.

4.8

Skladovatel je povinen uzavřít smlouvu o uskladňování plynu pouze v rozsahu a za podmínek
uvedených v odst. 3.3 a dále na základě výsledků aukce. Skladovatel má právo každou
rezervovanou kapacitu zaokrouhlit tak, aby součet všech rezervovaných kapacit nepřekročil
celkovou skladovací kapacitu nabízenou v aukci.

4.9

Žadatel předloží Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek stanovených v odst. 4.7.1
nejpozději před podpisem smlouvy z jeho strany. V případě, že smlouva je podepsána dříve
než dva měsíce před začátkem prvního skladovacího období, může Žadatel Skladovateli
doklady prokazující splnění podmínek dle odst. 4.7.1 předložit i po podpisu smlouvy o
uskladňování, nejpozději však dva měsíce před začátkem prvního skladovacího období.

4.10 Žadatel není oprávněn provádět jakékoliv výhrady či omezení nebo provádět dodatky nebo
jiné změny v návrhu smlouvy o uskladňování. V případě, že žadatel nedoručí Skladovateli
Žadatelem podepsaný Skladovatelův návrh smlouvy o uskladňování včetně dokladu
dokazujícího splnění podmínek dle odst. 4.7.1, pokud se k návrhu přikládá, ve lhůtě dle
podmínek aukce, nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky,
omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká,
smlouva o uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o rezervované skladovací
kapacitě.

4.11 Skladovatel si v případě neuzavření smlouvy na rezervovanou skladovací kapacitu z důvodu
na straně žadatele ponechá finanční jistotu složenou pro účast v aukci ve výši, která bude
určena jako násobek maximální výše finanční jistoty dle podmínek aukce a podílu získané
skladovací kapacity a celkové nabízené skladovací kapacity.

5

POSTUP PŘI REZERVACI DENNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY S PEVNÝM A
PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

5.1

Na základě rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným
výkonem nebo s přerušitelným výkonem, která upravuje podmínky pro poskytnutí těchto
skladovacích kapacit prostřednictvím jednotlivých dílčích smluv o uskladňování, které jsou
uzavírány v souladu s Pravidly trhu s plynem, se rezervuje příslušná denní skladovací kapacita.

5.2

Nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem účinnosti rámcové smlouvy o
uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem nebo s přerušitelným

Strana 8/26

Platnost od: 15. 11. 2017

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.

výkonem doručí Žadatel Skladovateli, obvykle elektronickou poštou, žádost o uzavření
rámcové smlouvy, která bude mít tyto náležitosti:
- název a identifikační údaje o společnosti,
- jména osob oprávněných podepisovat rámcové smlouvy, a
- požadovaný typ rámcové smlouvy a doba nabytí její účinnosti.
Skladovatel bez zbytečného odkladu zašle Žadateli podepsaný návrh rámcové smlouvy.
Žadatel není oprávněn provádět v návrhu smlouvy zaslané Skladovatelem jakékoliv výhrady
či omezení nebo dodatky nebo jiné změny. Žadatel je povinen ze své strany podepsané jedno
originální vyhotovení Skladovatelova návrhu doručit spolu s originálem dokladu dle odst.
4.7.1 Skladovateli nejpozději v pracovní den požadovaného nabytí účinnosti smlouvy.
V případě nedoručení originálu podepsaného návrhu smlouvy nebo originálu dokladu dle
odst. 4.7.1. ve lhůtě dle předchozí věty, nebo pokud podepsané vyhotovení Skladovatelova
návrhu bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh
rámcové smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká a rámcová smlouva o
uskladňování není uzavřena.

6

5.3

Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity v případě, že má se
Skladovatelem uzavřenou příslušnou rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle tohoto
Řádu, především článku 4.7. Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity podává Žadatel
elektronicky v termínech uvedených v Pravidlech trhu s plynem prostřednictvím
Nominačního systému Skladovatele nebo jiným způsobem stanoveným Skladovatelem.
V případě denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem je součástí požadavku cena
nabízená za jednotku skladovací kapacity. Další podmínky pro podání žádosti o rezervaci
denní skladovací kapacity jsou uvedeny na internetových stránkách Skladovatele. Aktuální
výše cen je uvedena v Nominačním systému Skladovatele a jejich orientační výše také na
internetových stránkách Skladovatele.

5.4

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s pevným výkonem na základě času přijetí
žádosti o její rezervaci. Požadavek, který přesahuje volnou skladovací kapacitu, Skladovatel
nepřijme. Skladovatel stanovuje cenu, za kterou denní skladovací kapacitu s pevným
výkonem nabízí.

5.5

Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem přednostně
žádostem s vyšší nabídnutou cenou. Skladovatel stanovuje minimální cenu, za kterou denní
skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem nabízí.

PŘEVOD KAPACITY, PŘENOS KAPACITY, PŘEVOD PLYNU A SLUČOVÁNÍ SMLUV
Právní jednání související s Převodem kapacity, Přenosem kapacity, Slučováním, a Převodem plynu
probíhá prostřednictvím Nominačního systému Skladovatele, pokud v tomto Řádu není uvedeno
jinak.
Převod kapacity, Přenos kapacity, Převod plynu a Slučování jsou možné a účinné po udělení
předchozího souhlasu ze strany Skladovatele, který jej může odmítnout udělit pouze v případech,
kdy nejsou splněny níže uvedené podmínky:

6.1

Slučování, Převod kapacity a Přenos kapacity je možný pouze pro smlouvy měsíční a roční o
uskladňování plynu s pevným výkonem, pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným

Strana 9/26

Platnost od: 15. 11. 2017

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.

výkonem na novou skladovací kapacitu a pro smlouvu o uskladňování plynu v dočasném
provozním objemu. Převod kapacity a Přenos kapacity je možný maximálně do výše
skladovací kapacity a maximálně na období, které má Ukladatel sjednány ve smlouvě o
uskladňování se Skladovatelem.

6.2

Převod kapacity, Přenos kapacity a Převod plynu je možné uskutečnit mezi jednotlivými
smlouvami o uskladňování jednoho Ukladatele, mezi Ukladateli a mezi Ukladatelem a jiným
oprávněným uživatelem skladovací kapacity, pokud tomu nebrání smluvní závazky
Skladovatele a pokud neexistují důvodné obavy, že nový oprávněný uživatel skladovací
kapacity nebude schopen plnit svoje povinnosti. Převod plynu je možný pouze v případě, že
převodce není či během trvání jakékoliv v době Převodu plynu účinné smlouvy o uskladnění
a rámcové smlouvy o uskladnění nebyl vůči Skladovateli v prodlení s plněním jakéhokoliv
peněžního závazku v období posledních 12 měsíců před datem Převodu plynu.

6.3

Slučování je možné pouze pro smlouvu o uskladňování jednoho Ukladatele za podmínky, že
tyto smlouvy mají shodné vtláčecí i těžební křivky nebo pokud se Ukladatel se Skladovatelem
shodnou na vtláčecí a těžební křivce.

6.4

Převod kapacity lze uskutečňovat pouze na nabyvatele, který není v prodlení s jakoukoliv
platbou dle smlouvy o uskladňování plynu, a to na základě společné žádosti podané
převodcem skladovací kapacity v zásobníku plynu a jejím nabyvatelem. Převod kapacity lze
provést i na základě řádně vyplněné smlouvy o převodu skladovací kapacity podepsané
převodcem a nabyvatelem kapacity v zásobníku plynu a prokazatelně doručené Skladovateli
k podpisu. Vzor smlouvy je dostupný na internetové stránce Skladovatele. Při udělování
souhlasu s Převodem kapacity posuzuje Skladovatel splnění podmínek uvedených v čl. 4.7.

6.5

Před realizací žádosti o Převod kapacity je nabyvatel povinen uzavřít se Skladovatelem
smlouvu o uskladňování včetně dokumentu dle odst. 4.7.1. nebo dodatek ke stávající
smlouvě, a to v rozsahu převedené kapacity a v podobě odpovídající jednak smlouvě mezi
Skladovatelem a převodcem kapacity platné ke dni Převodu kapacity a také žádosti o převod
skladovací kapacity.

6.6

Nabyvatel skladovací kapacity formou Převodu kapacity je od okamžiku účinnosti Převodu
Ukladatelem ve smyslu tohoto Řádu. V souvislosti s Převodem kapacity a při následném
využívání skladovací kapacity je tento Ukladatel povinen dodržovat tento Řád a příslušné
obecně závazné předpisy.

6.7

Ukladatel je oprávněn umožnit třetí osobě užívání jím nevyužívané skladovací kapacity
v zásobníku plynu formou Přenosu kapacity. Velikost sjednané kapacity Ukladatele
v zásobníku plynu se nemění. Ukladatel je nadále smluvní stranou smlouvy o uskladňování a
v plném rozsahu odpovídá vůči Skladovateli za plnění závazků stanovených v této smlouvě a
v Řádu včetně platby ceny za uskladňování v rozsahu odpovídajícím celé skladovací kapacitě
sjednané v jeho smlouvě o uskladňování a povinnosti vytěžit plyn zásobníku plynu do doby
vyplývající ze smlouvy o uskladňování. Výše případné kompenzace za poskytnutí kapacity
formou Přenosu kapacity nebo v případech odmítnutí či snížení nominace Skladovatelem dle
tohoto Řádu je záležitostí dohody mezi Ukladatelem a nabyvatelem. S výjimkou možnosti
přímo nominovat vůči Skladovateli v rozsahu přenesené kapacity ve smyslu odst. 6.8
nevznikají nabyvateli skladovací kapacity přímo vůči Skladovateli v souvislosti s Přenosem
kapacity žádná oprávnění.
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6.8

Za účelem umožnění co nejefektivnějšího využívání přenesené kapacity je nabyvateli kapacity
formou Přenosu kapacity umožněno nominovat na vstupu a výstupu ze zásobníku plynu
množství plynu v rozsahu přenesené kapacity, přičemž vtláčená či těžená množství plynu
v souvislosti s využíváním přenesené kapacity se evidují na zvláštním účtu. Pravidla
stanovená Řádem pro snižování či odmítnutí nominací ze strany Skladovatele se uplatňují i
na nominace nabyvatele kapacity formou Přenosu kapacity. Skladovatel umožní operace
s plynem na zvláštním účtu po dobu Přenosu kapacity pouze nabyvateli, ledaže smluvní
strany Přenosu kapacity Skladovateli písemně oznámí jiný postup.

6.9

Nabyvatel skladovací kapacity formou Přenosu kapacity je v souvislosti s Přenosem kapacity
a při následném využívání skladovací kapacity povinen dodržovat tento Řád, zejména
relevantní povinnosti jinak aplikovatelné na Ukladatele, a příslušné obecně závazné předpisy,
a je povinen zajistit, že k okamžiku zániku práva na užívání skladovací kapacity získané
formou Přenosu kapacity z jakéhokoliv důvodu, nebude v zásobníku plynu bez právního
důvodu žádný plyn uskladňovaný na základě nominací činěných nabyvatelem kapacity.
Ukladatel se zavazuje, že nabyvatel skladovací kapacity formou Přenosu kapacity vytěží ze
zásobníku plynu nejpozději k okamžiku zániku nabyvatelova práva veškerý nabyvatelův plyn.
V případě porušení závazků uvedených v tomto odstavci nabyvatelem skladovací kapacity
nebo Ukladatelem v rozsahu přesahujícím ekvivalent 1 MWh plynu je Skladovatel oprávněn
postupovat obdobně dle bodu 7.1.2.

6.10 Žádost o Převod plynu a Převod kapacity nebo Přenos kapacity, včetně jejího potvrzení
nabyvatelem, musí Skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem
realizace, nedohodne-li se se Skladovatelem jinak. Skladovatel žádost schválí nejpozději
1 den před požadovaným dnem realizace. Skladovatel může Převod kapacity, Přenos kapacity
a Převod plynu odmítnout v případě, že by jeho realizací získal převodce nebo nabyvatel
neoprávněnou výhodu ve formě navýšení smluvních parametrů skladovací kapacity a dále v
případech, kdy by jeho realizací vznikly technické podmínky, které by neumožnily
Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky. Pokud by Skladovateli způsobila realizace
Převodu kapacity, Přenosu kapacity či Převodu plynu dodatečné náklady, je Skladovatel
oprávněn požadovat jejich náhradu nebo Převod kapacity, Přenos kapacity či Převod plynu
odmítnout. Ke dni realizace Převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu disponovat
převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou skladovací kapacitou v dostatečném
provozním objemu.

6.11 Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu smlouva o uskladňování, na jejímž základě byla skladovací
kapacita přenesena, automaticky dochází k zániku Přenosu kapacity.

6.12 Převod kapacity, Přenos kapacity Slučování a Převod plynu jsou zpoplatněny ve výši a za
podmínek uvedených na internetových stránkách Skladovatele.

7

POVINNOSTI SKLADOVATELE A UKLADATELE

7.1

Skladovatel je povinen:

7.1.1 uskladnit Ukladateli takové množství plynu, které odpovídá podmínkám sjednaným ve
smlouvě o uskladňování plynu a v tomto Řádu,
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7.1.2 v případě, že Ukladatel nevytěží veškerý plyn uskladněný v zásobníku plynu přesahující
ekvivalent 1 MWh do konce platnosti smlouvy a zároveň není možné takový plyn převést
na skladovací kapacitu rezervovanou dle jiné smlouvy o uskladňování, provést řízený
odprodej nevytěženého plynu postupem dle Pravidel trhu s plynem a z výnosů z prodeje
tohoto plynu odečíst všechny oprávněné nároky Skladovatele vůči Ukladateli a náklady
spojené s prodejem plynu. Tento postup Skladovatel uplatní vůči každému subjektu, jehož
plyn se bude nacházet v zásobníku plynu bez platné a účinné smlouvy o uskladňování.
Přebytek nebo nedostatek plynu v zásobníku plynu vzniklý odlišnými hodnotami
předběžného a skutečného spalného tepla se nepovažuje za nevytěžený plyn.

7.2

Ukladatel je povinen:

7.2.1 dodat a odebrat takové množství plynu určeného k uskladňování, které odpovídá
podmínkám sjednaným ve smlouvě o uskladňování plynu a tohoto Řádu,

7.2.2 dodržovat smluvně zajištěnou skladovací kapacitu,
7.2.3 zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o uskladňování plynu sjednanou cenu
bez ohledu na to, zda je kapacita využívána, a to i v případě Přenosu kapacity ve smyslu čl. 6
nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) Energetického zákona, a dále při
Stabilizačních odstávkách; pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1
písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, při Stabilizačních odstávkách a v případech
stanovených smlouvou nebo tímto Řádem a Ukladatel zároveň není v prodlení s částkou
vyšší než 10 000 Kč při plnění ani jednoho ze svých peněžitých závazků o více než
10 kalendářních dnů, poskytne Skladovatel Ukladateli na základě žádosti Ukladatele
kompenzaci tohoto omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v rozsahu krácené
nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a to v technicky nejbližším možném
náhradním termínu nebo v termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem,
nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o uskladňování,

7.2.4 komunikovat se Skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce,
7.2.5 plnit závazek být dostatečně finančně způsobilý k plnění všech svých peněžních závazků
vůči Skladovateli jak je definováno příloze č. 1 tohoto Řádu a tuto svou způsobilost v plné
výši udržovat po celou dobu uvedenou v příloze č. 1 tohoto Řádu,

7.2.6 předat Skladovateli podklady pro zřízení uživatelských účtů v Nominačním systému
Skladovatele nejpozději před začátkem jeho používání.

7.3

8

V případě, že Ukladatel nedodrží povinnost vyplývající z článku 7.2.5 a tento stav nenapraví
ani do 10 dnů od žádosti Skladovatele o její nápravu zaslané elektronickou formou, je
Ukladatel povinen uhradit Skladovateli smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, která se
určí jako součet měsíčních plateb vyplývajících z následujících typů smluvních rezervací: roční
skladovací kapacita s pevným výkonem, roční skladovací kapacita s pevným výkonem na
novou skladovací kapacitu a měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem a to za každý
započatý měsíc trvaní prodlení s plněním své povinnosti.

NOMINACE A ALOKACE

8.1

Na bodě virtuálního zásobníku plynu platí režim OBA, s výjimkou omezení nebo přerušení
přepravy nebo činností spojených s uskladňováním plynu.
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9

8.2

Ukladatel předkládá Skladovateli způsobem uvedeným v čl. 8.7 nominace v bodě virtuálního
zásobníku plynu pro příslušný plynárenský den v termínech uvedených v Pravidlech trhu s
plynem. Nominace jsou uváděny v číselném formátu v celých kWh.

8.3

Ukladatel předkládá předběžné sezónní a měsíční nominace a závazné denní nominace.

8.4

Sezónní nominace předkládá Ukladatel nejpozději do 10. března / 10. září na následující
vtláčecí / těžební období.

8.5

Měsíční nominace předkládá Ukladatel Skladovateli ve formě agregovaného měsíčního údaje
nejpozději do 25. dne aktuálního měsíce na následující plynárenský měsíc.

8.6

Nominace uskladňování provedená v souladu s Pravidly trhu s plynem musí odpovídat
vtláčecí a těžební křivce pro příslušnou rezervaci a stavu účtu Ukladatele. Nominace, která
nebude splňovat uvedenou podmínku, nebude potvrzena. Ukladatel je zároveň povinen
nominovat, popřípadě zajistit nominaci množství plynu tak, aby nominace odpovídaly
nominacím poskytnutým Přepravci na základě příslušné smlouvy o přepravě. Pokud je během
ověřování a potvrzování nominací zjištěno, že jsou nominace Ukladatele pro Přepravce a
Skladovatele odlišné, má se za to, že platí nižší hodnota.

8.7

Komunikace mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude probíhat přes Nominační systém
Skladovatele nebo prostřednictvím OTE. V případě výpadku některého ze systémů
uvedených v tomto odstavci je Ukladatel i Skladovatel povinen použít alternativní
komunikační prostředek, zejména elektronickou poštu nebo telefon.

8.8

Skladovatel má právo snížit či odmítnout nominace v nezbytném rozsahu v případech
definovaných Energetickým zákonem, při Stabilizačních odstávkách a v dalších případech
stanovených smlouvou o uskladňování plynu nebo tímto Řádem. V případech Skladovatelem
oznámeného snížení kapacity zásobníku z důvodů uvedených v předchozí větě je Ukladatel
oprávněn podat Nominaci až do maximální výše přípustné dle příslušné smlouvy o uskladnění
a Skladovatel této Nominaci vyhoví, bude-li to technicky možné, nebudou-li tomu bránit jiné
smluvní závazky Skladovatele nebo nebude-li takový postup na újmu jiných Ukladatelů.
V případech, kdy Skladovatel sníží či odmítne nominace či renominace z důvodů uvedených
v tomto odstavci, snižuje nejdříve nominace či renominace na rezervace denní skladovací
kapacity s Přerušitelným výkonem, a teprve následně na rezervace skladovací kapacity
s pevným výkonem.

ÚČET UKLADATELE

9.1

Skladovatel vede pro potřeby Ukladatele pro každou jeho rezervaci skladovací kapacity
stavový účet. Tento účet je veden v Nominačním systému Skladovatele a Ukladatel má
přístup k hodnotám na stavovém účtu přes Nominační systém Skladovatele.

9.2

Množství plynu převzaté Skladovatelem od Ukladatele, resp. předané Skladovatelem
Ukladateli je každý plynárenský den připsáno na účet Ukladatele, resp. odečteno z účtu
Ukladatele dle příslušné nominace, a případně i v m3. Při přepočtu na m3 je energie v plynu
v kWh nominovaného na vstupním bodě vydělena předběžnou hodnotou spalného tepla
plynu skutečně dodaného, resp. skutečně předaného. Na začátku následujícího
plynárenského měsíce, kdy jsou k dispozici skutečné hodnoty spalného tepla pro každý
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plynárenský den předchozího měsíce, jsou předběžné hodnoty přepočteny podle skutečných
hodnot spalného tepla a jsou dostupné na vyžádání u Skladovatele.

9.3

Do 15. dne každého měsíce předá Skladovatel Ukladateli písemně nebo elektronicky
množství vtlačeného a vytěženého plynu v předešlém plynárenském měsíci a souhrnný
přehled o množství vtlačeného a vytěženého plynu v souladu se stavem účtu na konci daného
plynárenského měsíce. Pouze v případě, že na účtu Ukladatele nebyl během daného
plynárenského měsíce zaznamenán žádný pohyb, Skladovatel není povinen Ukladateli stav
účtu předkládat.

9.4

Stav účtu Ukladatele bude v případě vtláčení a těžby vždy odpovídat nominaci Ukladatele
potvrzené Skladovatelem bez ohledu na to, jaké množství plynu bylo Ukladatelem skutečně
předáno nebo Ukladatelem skutečně převzato na skutečných Předávacích místech.

9.5

V případě, že ke konci platnosti smlouvy o uskladňování plynu bude stav účtu Ukladatele
vykazovat hodnotu mezi -1 MWh a 1 MWh včetně, k tomuto saldu se nepřihlíží. Pokud stav
účtu Ukladatele vykazuje saldo mimo hodnoty uvedené v předchozí větě a toto saldo vzniklo
z důvodu odlišných hodnot předběžného a skutečného spalného tepla, k saldu se nepřihlíží.
V ostatních případech řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzájemnou dohodou.

10

KVALITA PLYNU

10.1 Plyn musí splňovat chemické a fyzikální parametry uvedené ve vyhlášce č. 108/2011 Sb.
(Vyhláška o měření plynu)

10.2 V případě, že plyn dodaný Ukladatelem za účelem jeho uskladnění Skladovatelem nesplňuje
některý z chemických nebo fyzikálních parametrů plynu uvedených ve vyhlášce č. 108/2011
Sb., je Skladovatel oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí
tohoto plynu není dotčeno právo Skladovatele na náhradu škody, která mu v souvislosti se
skladováním takového plynu vznikne. Skladovatel je povinen učinit opatření potřebná
k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Ukladatel je povinen poskytnout k tomu
Skladovateli potřebnou součinnost.

10.3 V případě, že plyn vytěžený Skladovatelem nesplňuje některý z chemických nebo fyzikálních
parametrů plynu uvedených ve vyhlášce č. 108/2011 Sb., je Ukladatel oprávněn odmítnout
převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo Ukladatele
na náhradu škody, která mu v souvislosti s převzetím takového plynu vznikne. Ukladatel je
povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Skladovatel je
povinen poskytnout k tomu Ukladateli nezbytnou součinnost.

11

CENA A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Způsob stanovení ceny za poskytované služby je uveden v Pravidlech trhu s plynem nebo
v tomto Řádu. V případě sjednané úpravy ceny pomocí vzorce je cena v dalších skladovacích
letech matematicky zaokrouhlována na 2 desetinná místa. V případě, že se některý z veřejně
publikovaných indexů, ze kterých se skládá vzorec, změní nebo se přestane publikovat, je
základem pro výpočet ceny index, který je svou podstatou nejpodobnější předchozímu
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indexu. Nárok na kompenzaci za omezení nominace dle tohoto Řádu pro smlouvy o
uskladňování plynu nevzniká Ukladateli v případě, že Skladovatel snižuje nominaci Ukladatele
každý skladovací den o 100 % po dobu kratší než 14 skladovacích dní během jednoho
skladovacího roku („Základní doba“). V případě, že Skladovatel snižuje nominaci Ukladatele
v menším rozsahu než o 100 %, doba, před jejímž uplynutím nevzniká Ukladateli nárok na
kompenzaci uvedenou v předchozí větě, se poměrně prodlužuje v závislosti na průměrné výši
procentuálního snížení denní nominace Skladovatelem za období snižování nominací. Pro
smlouvy o uskladňování plynu kratší než 1 skladovací rok se Základní doba proporcionálně
snižuje v závislosti na počtu dní trvání smlouvy o uskladnění. Pro vyloučení pochybností se
pro účely určení Základní doby berou v úvahu pouze dny, kdy Skladovatel z důvodu
plánovaného snížení dostupných výkonů skutečně omezí nominaci zaslanou Ukladatelem.

11.2 V případě smlouvy na roční skladovací kapacitu s pevným výkonem a smlouvy na roční
skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu je Ukladatel povinen
na základě daňového dokladu platit Skladovateli měsíčně jednu dvanáctinu roční ceny za
uskladňování plynu. V případě měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem je
Ukladatel povinen na základě daňového dokladu zaplatit Skladovateli měsíčně poměrnou
část roční ceny za uskladňování plynu. V případě rezervace skladovací kapacity dle rámcové
denní smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování
plynu s přerušitelným výkonem je Ukladatel povinen na základě daňového dokladu zaplatit
Skladovateli měsíčně cenu za uskladňování týkající se měsíce, pro který je daňový doklad
vystaven.

11.3 Daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc je v případě roční smlouvy o uskladňování
plynu s pevným výkonem, roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou
skladovací kapacitu a měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem Skladovatel
povinen vystavit a zaslat Ukladateli nejpozději do 21. kalendářního dne měsíce, který
předchází příslušnému plynárenskému měsíci. Tento doklad je splatný nejpozději do
5. kalendářního dne příslušného plynárenského měsíce. V případě rezervace skladovací
kapacity dle rámcové smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a rámcové smlouvy
o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem je Skladovatel povinen vystavit a zaslat
Ukladateli daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc nejpozději do 5. kalendářního dne
měsíce, který následuje po příslušném plynárenském měsíci. Tento doklad je splatný
nejpozději do 19. kalendářního dne měsíce, který následuje po příslušném plynárenském
měsíci.

11.4 Daňový doklad vystavený Skladovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy včetně označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být
placeno.

11.5 Peněžité závazky (zejména cenu za plnění, úroky z prodlení a smluvní pokuty) jsou smluvní
strany povinny platit převodem dlužné částky ve prospěch účtu druhé smluvní strany,
přičemž zaplacením se rozumí připsání příslušné platby v prospěch účtu druhé smluvní
strany. V případě očekávaného prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smluv
uzavřených mezi Skladovatelem a Ukladatelem, je plátce povinen upozornit druhou smluvní
stranu na tuto skutečnost, a to nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným dnem splatnosti
příslušného závazku.
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11.6 V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi
Skladovatelem a Ukladatelem, přijímající smluvní strana upozorní druhou smluvní stranu na
tuto skutečnost do 3. pracovního dne po splatnosti příslušných závazků.

11.7 V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi
Skladovatelem a Ukladatelem je příslušná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní
straně úrok z prodlení ve výši PRIBOR 1 měsíc + 12 % ročně z nesplacené částky. Prvním dnem
prodlení se rozumí pracovní den bezprostředně následující po dnu splatnosti daňového
dokladu. Pro výpočet výše úroku z prodlení se sazba uvedená v tomto článku vyjádřená
v procentech, platná první den prodlení, násobí poměrem skutečného počtu dní prodlení
v kalendářním roce a základní délky ročního období v počtu 360 dní (act/360) a výší
nesplacené částky.

11.8 Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

11.9 Připadne-li datum závazku na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je dnem
splatnosti nejblíže následující pracovní den.

11.10 Za každý den prodlení Skladovatele s vystavením daňového dokladu se prodlužuje lhůta
splatnosti podle odst. 11.3 o jeden den.

11.11 V případě, že i přes upozornění podle článku 11.6 je Ukladatel v prodlení s placením
některého ze svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy se Skladovatelem po dobu
delší než 10 kalendářních dní, cena za uskladnění dle prodlením dotčené smlouvy o
uskladnění uzavřené mezi Ukladatelem a Skladovatelem za celé období trvání smlouvy se
stává jednorázově splatnou 10. kalendářní den trvání prodlení, pokud se Skladovatel
s Ukladatelem nedohodnou jinak. Skladovatel má právo pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo
poskytování dalších služeb bez jakékoliv náhrady až do okamžiku zaplacení všech splatných
závazků a odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení odstoupení. Odstoupení má
účinky ex nunc (do budoucna).

11.12 Ukladatel má právo nejpozději do data splatnosti faktury zaslat Skladovateli písemnou
reklamaci vyúčtování peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi
Skladovatelem a Ukladatelem. Tato reklamace musí obsahovat návrh opravy faktury a jeho
zdůvodnění a nezbavuje Ukladatele povinnosti tuto fakturu včas a řádně uhradit. Skladovatel
na základě reklamace písemně, např. využitím elektronické pošty vyrozumí Ukladatele do
10 pracovních dní od přijetí reklamace, zda Skladovatel reklamaci vyhodnotil jako
oprávněnou nebo neoprávněnou. U reklamace vyhodnocené jako oprávněná bude
vyrozumění Skladovatele obsahovat také opravu vyúčtování peněžitých závazků. Toto
opravné vyúčtování bude splatné do 7 pracovních dní ode dne jeho doručení druhé smluvní
straně.

12

MLČENLIVOST

12.1 Skladovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se smluv
uzavřených mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jakož i jiných skutečností souvisejících s
uzavřením a plněním těchto smluv nebo informací souvisejících se službami poskytovanými
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Skladovatelem (dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné
informace
stanou
veřejně
známými.
Skladovatel
se
zejména
zavazuje
nezpřístupňovat Důvěrné informace veřejnosti, ani je jinak neposkytovat třetím osobám,
ledaže mu byl k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění Důvěrných informací Ukladatelem
udělen předchozí písemný souhlas.

12.2 Povinnost mlčenlivosti podle předchozího odstavce se neuplatní při poskytování informací
účetním, daňovým a právním poradcům a dalším společnostem nebo jejich jednotkám,
pokud mají se Skladovatelem uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje
zákonná povinnost mlčenlivosti, a při plnění povinností uložených obecně závaznými
právními předpisy.

13

ZMĚNA ŘÁDU

13.1 Tento Řád byl zpracován provozovatelem zásobníku plynu v souladu s ustanovením § 60 odst.
8 písm. o) Energetického zákona a předložen ke schválení ERÚ, který jej na základě
ustanovení § 97a Energetického zákona schválil.

13.2 V případě, že se Řád vlivem změny právní úpravy dostane do rozporu s právními předpisy,
Skladovatel je povinen předložit Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh
nového či změny Řádu do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu.
Skladovatel je dále oprávněn navrhnout změnu Řádu, zejména jedná-li se o změnu, která
odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou zásobníku plynu, obchodní zvyklosti nebo
v případě úpravy typu a rozsahu poskytovaných služeb. Práva stran v souvislosti se změnou
řádu se řídí Energetickým zákonem.

13.3 Ustanovení čl. 7.3 se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené nejpozději do 10. června 2011.

14

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tento Řád byl zpracován v souladu se zněním Energetického zákona a schválen Energetickým
regulačním úřadem.

14.2 Skladovatel zveřejňuje Řád způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na svých
internetových stránkách.

14.3 Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s uskladňováním plynu
Skladovatelem dle tohoto Řádu a smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

14.4 V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními smlouvy o uskladňování platí, že
ustanovení Řádu mají přednost před jednotlivými ustanoveními smlouvy.

14.5 Pokud Skladovatel zveřejní více jazykových verzí Řádu, pak pro vztah mezi těmito verzemi
platí, že česká jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí
má česká verze přednost před verzemi v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu.

14.6 Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Podmínky finanční způsobilosti Ukladatele
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Příloha č. 2: Vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu
Příloha č. 3: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskladňování plynu
v dočasném provozním objemu
Příloha č. 4: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce sekundární
skladovací kapacity
Příloha č. 5: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o poskytování protisměrných
výkonů
Příloha č. 6: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o dodržování nominací
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PŘÍLOHA Č. 1 - PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UKLADATELE
1. Ukladatel je povinen být dostatečně finančně způsobilý k plnění všech svých finančních závazků
stanovených smlouvou / smlouvami uzavřenými se Skladovatelem v rozsahu uvedeném v čl. 4 a 5
této přílohy a prokázat tuto svou dostatečnou finanční způsobilost Skladovateli ve lhůtách
určených v čl. 4.9 Řádu, pokud níže není uvedeno jinak. Ukladatel je povinen finanční způsobilost
v požadovaném rozsahu udržovat nejméně do konce kalendářního měsíce, ve kterém je splatný
příslušný daňový doklad za poskytnutou skladovací kapacitu nebo službu nebo za jinou platbu
vystavený na základě nebo v souvislosti se smlouvou / smlouvami.
2. V případě Rámcových smluv resp. dalších smluv je Ukladatel povinen prokázat finanční způsobilost
nejpozději 1 pracovní den před podáním žádosti o rezervaci skladovací kapacity resp. před dnem,
kdy nastane rozhodná skutečnost, která má vliv na zvýšení Kreditní expozice Skladovatele vůči
Ukladateli jako je např. uzavření nové smlouvy nebo podání žádosti o využití placené služby dle
tohoto Řádu.
3. V případě neplnění povinností uvedených v čl. 1 a 2 této přílohy je Skladovatel oprávněn požadovat
od Ukladatele dodatečné zajištění plnění jeho finančních závazků z uzavřených smluv. Pokud
nebude požadované dodatečné zajištění poskytnuto Ukladatelem nejpozději ve lhůtě
10 kalendářních dnů , je Skladovatel oprávněn od jakékoliv jedné či všech smluv s Ukladatelem
odstoupit s účinky ex nunc k okamžiku doručení oznámení o odstoupení. Skladovatel je rovněž
oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní
expozice.
4. Ukladatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých finančních závazků
v případě, že Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli je nižší nebo rovna Kreditnímu
limitu.
5. Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli je definována jako nejvyšší z měsíčních plateb
Ukladatele v období tvořeném aktuálním kalendářním měsícem a nejbližšími třemi po sobě
jdoucími kalendářními měsíci následujícími po aktuálním měsíci snížená o 100.000 Kč a případně
dále snížená o způsobilou formu zajištění dle odstavce 7. této Přílohy. Měsíční platba se počítá jako
součet všech v daném měsíci splatných finančních závazků Ukladatele (včetně DPH), které bude
Ukladatel povinen v daném měsíci hradit na základě smluv uzavřených se Skladovatelem.
6. Kreditní Limit Ukladatele se určí následujícím postupem. Kreditní limit Ukladatel získá na základě
ratingu a vlastního kapitálu ve výši dle následující tabulky, pokud bude splněno, že:
a) doloží, že disponuje dlouhodobým ratingem od společnosti Standard & Poor's minimálně
A- nebo Moody's či Fitch minimálně A3 nebo
b) prokáže, že disponuje ratingem od společnosti Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch nebo
doloží hospodářskou zprávu od společnosti Creditreform obsahující aktuální index bonity
(rating) ne starší než šest měsíců, a současně splní následující čtyři podmínky:
1.
2.
3.
4.

Dluh <= 0,8 x VK
EBIT/Úrokové Náklady >= 2,7
3 x EBITDA>=Dluh
Ukladatel je právnická osoba, jejíž finanční výkazy jsou ověřeny auditorem,

přičemž
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Dluhem se rozumí úročený cizí kapitál Ukladatele;
VK se rozumí vlastní kapitál Ukladatele;
EBIT se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Ukladatele navýšený o úrokové náklady
za uplynulý hospodářský rok;
Úrokovými náklady se rozumí úrokové náklady Obchodníka za uplynulý hospodářský rok;
EBITDA se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Ukladatele navýšený o úrokové
náklady a odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok.
Rating

Kreditní Limit

S&P Rating
AAA až BBB-

Moody’s
Aaa až Baa3

Fitch
AAA až BBB-

Creditreform
100-140

BB+ až BB-

Ba1až Ba3

BB+ až BB-

141-240

B+ až B

B1 až B2

B+ až B

241-280

100 % vlastní
kapitál
80 % vlastní
kapitál
20 % vlastní
kapitál

K prokázání splnění výše uvedených podmínek je Ukladatel povinen předložit Skladovateli
kdykoli v průběhu trvání platnosti smlouvy auditorem ověřené finanční výkazy ne starší než
15 měsíců.
Dojde-li ke změně skutečností ovlivňujících stanovení výše Kreditního limitu Ukladatele, je
Ukladatel povinen tuto změnu bezodkladně oznámit Skladovateli.
7. Kreditní expozice (CE) může být snížena o hodnotu způsobilé formy zajištění. Mezi způsobilé formy
zajištění patří:
Bankovní záruka nebo
Ručení nebo
Jistota.
Pokud se Ukladatel rozhodne pro snížení Kreditní expozice pomocí způsobilé formy zajištění,
pak předloží Skladovateli před uzavřením a kdykoliv na požádání Skladovatele v průběhu trvání
platnosti jakékoliv smlouvy:
a) Originál platné Bankovní záruky v případě formy zajištění prostřednictvím Bankovní
záruky,
nebo
b) Originál platné smlouvy o složení kauce podepsané dle vzoru publikovaného na
internetových stránkách Skladovatele v případě formy zajištění prostřednictvím Jistoty,
nebo
c) Originál platného ručitelského prohlášení vyplněného dle vzoru publikovaného na
internetových stránkách Skladovatele v případě formy zajištění prostřednictvím Ručení.
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Bankovní záruka
je neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka na první výzvu nepřipouštějící žádné námitky
výstavce vůči věřiteli ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku, vystavená ve prospěch
Skladovatele bankou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimálně
A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody‘s minimálně A3, v případě ručení do výše 25 mil.
EUR postačuje dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimálně BBB nebo
dlouhodobý rating od společnosti Moody‘s minimálně Baa2. Bankovní záruka je ke dni posouzení
finanční způsobilosti Ukladatele považována za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinná
od tohoto dne ještě po dobu alespoň jednoho následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou
posledního měsíce platnosti poslední smlouvy o uskladňování plynu. V takovémto případě
postačuje, aby Bankovní záruka byla účinná ode dne posouzení finanční způsobilosti Ukladatele
minimálně do konce kalendářního měsíce, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování
plynu.
Ručení
znamená neodvolatelné a bezpodmínečné ručení § 2018 a násl. Občanského zákoníku, způsobilým
ručitelem vystavené podle vzoru „Ručitelské prohlášení“ publikovaného na internetu Skladovatele
ve prospěch Skladovatele. Za způsobilého ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající
dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating
od společnosti Moody‘s minimálně A3, v případě ručení do výše 25 mil. EUR postačuje dlouhodobý
rating od společnosti Standard & Poor‘s (Fitch) minimálně BBB nebo dlouhodobý rating od
společnosti Moody‘s minimálně Baa2. Ručení je ke dni posouzení finanční způsobilosti Ukladatele
považováno za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinné od tohoto dne ještě po dobu
alespoň jednoho následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou posledního měsíce platnosti
poslední smlouvy o uskladňování plynu. V takovémto případě postačuje, aby ručení bylo účinné ode
dne posouzení finanční způsobilosti Ukladatele minimálně do konce kalendářního měsíce, ve
kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování plynu.
Jistota
znamená jistotu ve smyslu § 2012 a násl. Občanského zákoníku a to ve formě složení finanční částky
(kauce) na účet Skladovatele, přičemž mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude uzavřena smlouva
o složení kauce podle vzoru „Smlouva o složení kauce“ publikovaného na internetu Skladovatele.
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PŘÍLOHA Č. 2 - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ BODY VIRTUÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU

A) VSTUPNÍ BODY
Virtuální vstupní bod do virtuálního zásobníku plynu provozovaného společností innogy Gas Storage,
s.r.o. je tvořen následujícími Předávacími místy do zásobníků plynu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Dunajovice
Tvrdonice
Štramberk
Třanovice
Lobodice
Háje

B) VÝSTUPNÍ BODY
Ze soustavy zásobníků plynu provozovaných innogy Gas Storage, s.r.o. existuje jeden virtuální výstupní
bod, který je tvořen následujícími Předávacími místy zásobníků plynu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Dunajovice
Tvrdonice
Štramberk
Třanovice
Lobodice
Háje

Pro potřeby stanovení tlakových a kvalitativních parametrů plynu vytěženého ze zásobníků plynu jsou
jako směrodatné uvažovány hodnoty naměřené na Skutečných předávacích místech mezi
Skladovatelem a Přepravcem.
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PŘÍLOHA Č. 3 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O
USKLADŇOVÁNÍ PLYNU V DOČASNÉM PROVOZNÍM OBJEMU
1. Žádost o uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu
obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a) název a identifikační údaje Ukladatele, který o dočasný provozní objem žádá
b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o poskytování dočasného provozního
objemu
2. Žádost o uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu má
písemnou nebo elektronickou formu.
3. Pro uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu se ustanovení
o uzavírání rámcových smluv, tedy dle článků 3.5 a 5.2 Řádu, použijí obdobně.
4. Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové smlouvy o uskladňování plynu
v dočasném provozním objemu provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané
Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který může být proveden prostřednictvím
aukce nebo na základě žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena Skladovateli
nejpozději 3 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, který předchází prvnímu
plynárenskému dni, pro který je dočasný provozní objem požadován, nedohodne-li se se
Skladovatelem jinak. Skladovatel potvrdí výsledky rezervace Ukladateli nejpozději následující
pracovní den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem odeslání výsledků rezervace
dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního
objemu Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje Skladovatel v podmínkách aukce
veřejně vyhlášených nejméně 5 pracovních dní před konáním aukce. Účastí v aukci subjekt
potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně
přiložených vzorových smluv.
5. Cena za využívání dočasného provozního objemu je určena výsledkem aukce nebo jednostranně
Skladovatelem.
6. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých
finančních závazků vyplývajících z dílčích smluv o uskladňování plynu v dočasném provozním
objemu. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí
obdobně.
7. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o
uskladňování plynu s pevným výkonem použijí obdobně.
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PŘÍLOHA Č. 4 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O
USKUTEČNĚNÍ AUKCE SEKUNDÁRNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY
1. Žádost o uzavření smlouvy o uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity má písemnou nebo
elektronickou formu a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a) název a identifikační údaje Ukladatele, který požaduje uskutečnit aukci sekundární
kapacity
b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
d) specifikace skladovací kapacity - provozní objem, těžební a vtláčecí výkon, těžební a
vtláčecí křivka, začátek a konec skladovacího období
e) způsob přechodu skladovací kapacity (Přenos kapacity / Převod kapacity)
f)

požadovaný termín uskutečnění aukce sekundární kapacity

2. Cena a lhůty pro uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity jsou stanoveny dohodou mezi
Skladovatelem a Ukladatelem. Účastí v aukci subjekt potvrzuje, že bezpodmínečně souhlasí s
podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem včetně přiložených vzorových smluv.
3. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých
finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity.
Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.
4. Fakturační a platební podmínky jsou stanoveny dohodou mezi Skladovatelem a Ukladatelem.
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PŘÍLOHA Č. 5 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O
POSKYTOVÁNÍ PROTISMĚRNÝCH VÝKONŮ
1. Žádost o uzavření smlouvy o poskytování protisměrných výkonů má písemnou nebo elektronickou
formu a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a) název a identifikační údaje Ukladatele, který o protisměrné výkony žádá
b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
d) specifikace protisměrných výkonů – velikost protisměrného těžebního výkonu,
velikost protisměrného vtláčecího výkonu, začátek a konec poskytování protisměrných
výkonů
2. Pro uzavření smlouvy o poskytování protisměrných výkonů se ustanovení o uzavírání smluv, tedy
dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.
3. Způsob stanovení ceny za poskytování protisměrných výkonů je uveden na internetové stránce
Skladovatele.
4. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých
finančních závazků stanovených smlouvou o poskytování protisměrných výkonů uzavřenou se
Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1
použijí obdobně.
5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 použijí obdobně s tím, že se použijí
ustanovení platná pro měsíční smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem a v případě
skutečného využití protisměrného výkonu se použijí také ustanovení platná pro rámcovou smlouvu
o uskladňování plynu s pevným výkonem.

Strana 25/26

Platnost od: 15. 11. 2017

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 6 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY O
DODRŽOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NOMINACÍ
1. Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací má písemnou nebo
elektronickou formu a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
a) název a identifikační údaje Ukladatele
b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o dodržování předběžných nominací.
2. Pro uzavření smlouvy o dodržování předběžných nominací se ustanovení o uzavírání smluv, tedy
dle článku 5.2 Řádu, použijí obdobně.
3. Závazek dodržet předběžné nominace vyjadřuje Ukladatel prostřednictvím elektronické pošty
nejpozději v termínu uvedeném v nabídce Skladovatele, která obsahuje definici časového období,
na které se nabídka vztahuje, definici benefitu a způsob výpočtu jeho výše, způsob výpočtu finanční
kompenzace pro případ, že Ukladatel předběžné nominace nedodrží a toleranční pásmo, ve kterém
jsou i nominace s odlišnými hodnotami považovány za nominace shodné s předběžnými
nominacemi.
4. Skladovatel je povinen akceptovat všechny závazky Ukladatelů, které jsou mu na základě jeho
nabídky doručeny.
5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové smlouvy o
uskladňování plynu s pevným výkonem použijí obdobně.
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