AKTUALITA PRO OBCHODNÍKY

KONZULTACE SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PŘEPRAVY PLYNU PRO NOVOU KAPACITU
23. ledna 2017
V návaznosti na průzkum trhu, jenž byl proveden v rámci procesu capacity4gas v průběhu prvního čtvrtletí
roku 2016, společnost NET4GAS, s.r.o., jakožto provozovatel přepravní soustavy v České republice, zahajuje
veřejnou konzultaci podmínek smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu pro novou kapacitu. Tato nová
kapacita bude nabídnuta prostřednictvím online platformy pro rezervaci přepravní kapacity „PRISMA“ v aukci
přepravní kapacity v termínu 6. března 2017. Provozovatel přepravní soustavy tímto vyzývá účastníky trhu
s plynem k zaslání připomínek k níže připojenému návrhu smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu.
Pravidla konzultačního procesu:
1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek je e-mail konzultace@net4gas.cz.
2. Do předmětu zprávy uveďte: Konzultace 1/2017
3. Připomínky musí obsahovat odůvodnění.
4. Připomínky musí být zaslány v českém nebo anglickém jazyce.
5. Lhůta pro podání připomínek je 31. ledna 2017.
6. Provozovatel přepravní soustavy obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším
postupu.
7. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí provozovatel přepravní soustavy
přihlížet.

NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

January 23, 2017
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CONTRACT FOR PROVISION OF GAS TRANSMISSION SERVICE NO. X
(hereinafter the “Contract”)
by and between
NET4GAS, s.r.o., with its registered seat at Na Hřebenech II 1718/8, Prague 4 - Nusle, Postal Code
140 21, Business ID No. 272 60 364, entered in the Commercial Register maintained by the Prague
Municipal Court under File No. C 108316 (hereinafter the “TSO”);
and
X (hereinafter the “Shipper”)
WHEREAS
A.

The TSO is the sole Czech gas transmission system operator and intends to increase the
capacity of its transmission system;

B.

The Shipper is interested in having natural gas (hereinafter “gas”) shipped using the gas
transmission system operated by the TSO;

C.

Entering into this Contract is a precondition for the Shipper’s participation in the Auction (as
those terms are defined below);

D.

The conclusion of this Contract is an initial (although not the only) pre-requisite for the TSO
to proceed with the project for capacity increase referred to under A. above.

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

1.

Subject Matter of Contract

1.1

The TSO shall provide the Shipper with the gas transmission entry and exit capacity as set out
in Annex No. 1 hereto (hereinafter the “Entry Capacity” and the “Exit Capacity”,
respectively) in accordance with the applicable entry/exit regime, subject to the terms and
conditions set out in this Contract.

1.2

The Shipper shall pay to the TSO the price set out in this Contract for the capacity reserved in
Section 1.1 above and for the related gas transmission (on the “ship-or-pay” principle).

1.3

The undertakings set out in Sections 1.1 and 1.2 above are subject to the terms agreed in this
Contract. In particular, their becoming effective is subject to the fulfilment of the conditions
listed in Section 5 below, and the timing and scope of their applicability is further subject to
the fulfillment of the conditions set out in Section 4 below.

1.4

The Network Code of NET4GAS, s. r. o. (hereinafter the “Network Code”), as amended from
time to time, shall apply between the parties in relation to the Contract always in its theneffective version. Section 1752 of Act No. 89/2012, the Civil Code, shall not apply to the
Contract or the Network Code. Once the Fulfillment Date (as defined below) in relation to a
particular portion of capacity has occurred, Sections 2, 4, 5 and 9 no longer apply to the legal
relations between the parties related to such portion of capacity.

2.

Conclusion of Contract and Relation Thereof to Auction

2.1

The parties enter into this Contract with Provisional Annex No. 1 setting out the maximum
volumes of gas transmission capacity that may be the subject matter of this Contract.
Provisional Annex No. 1 is not binding on either party.
1
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2.2

The TSO intends to hold a transmission capacity auction commencing on March 6, 2017 for
the capacities referred to in this Contract using the on-line capacity booking platform
PRISMA (hereinafter “PRISMA” and the “Auction”). The Shipper intends to submit a bid in
the Auction. The TSO does not hereby undertake to hold the Auction, and the Shipper does
not hereby undertake to submit such a bid.

2.3

If and when the TSO holds the Auction, and the Shipper submits a bid, which results in
transmission capacity in a certain volume being allocated to it, the capacity allocation
confirmations generated by the PRISMA platform shall, upon generation thereof,
automatically become part of this Contract as Interim Annex No. 1 hereto, replacing
Provisional Annex No. 1. If there are multiple offer levels at which allocation may be made
after the Auction, the TSO will select the applicable offer level (hereinafter the “TSO PostAuction Decision”); in such a case, Interim Annex No. 1 will consist of the capacity
allocation confirmations related to the selected offer level, and will become part of the
Contract upon the TSO Post-Auction Decision being issued by the TSO.

2.4

Within ten working days from the Auction, the TSO shall consolidate the text of the Contract
by filling out the table contained in Annex No. 1 hereto with the data resulting from the
Auction (and from the TSO Post-Auction Decision, if applicable), and submit two
counterparts of such consolidated version of the Contract to the Shipper, who will sign both of
them and return them to the TSO within five working days from receipt thereof, whereupon
the TSO shall sign them and return one of them to the Shipper. At the end of this process,
Interim Annex No. 1 ceases to form part of the Contract, with its purpose and contents
effectively being replaced by Annex No. 1 filled out as set out above.

2.5

Regardless of Sections 2.2 through 2.4 above, the Contract is entered into upon its signing by
both parties, and the respective capacity is reserved in a binding manner and subject to the
terms and conditions of this Contract upon its reservation at the Auction; the process outlined
in Section 2.4 above serves only to ensure that a consolidated version of the Contract exists.

2.6

Where a reference is made to Annex No. 1, it means a reference to Interim Annex No. 1
during the period in which Interim Annex No. 1 is in place.

2.7

If no entry capacity at the Entry Point and no exit capacity at the Exit Point are allocated to the
Shipper in the Auction, the Contract is automatically terminated as of the end of the Auction,
or once the TSO Post-Auction Decision has been issued, if applicable.

3.

Reserved Transmission Capacity

3.1

The entry and exit points of the transmission capacity reserved as set out in Section 1.1 are as
follows:
(a)

Brandov EUGAL entry point (hereinafter the “Entry Point”); and

(b)

Lanžhot exit point (hereinafter the “Exit Point”).

3.2

The volume of the Entry Capacity and of the Exit Capacity in each respective gas year is set
out in Annex No. 1 hereto, but the actual volume to be made available is subject to the
conditions set out in Section 4 below.

3.3

Capacity equal to or exceeding 50% of the sum of (i) the overall entry capacity set out in
Provisional Annex No. 1 and (ii) the overall exit capacity set out in Provisional Annex No. 1
represents the “Volume Threshold”. For the purposes of calculating the Volume Threshold,
Provisional Annex No. 1 is not replaced by Interim Annex No. 1, nor by Annex No. 1, by
means of the procedure set out in Sections 2.3 and 2.4 above. If the bookings of the sum of the
Entry Capacity and the Exit Capacity (i.e. the overall capacity booked by the Shipper pursuant
2
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to Annex No. 1 hereto) equals or exceeds the Volume Threshold, the Shipper qualifies as the
“Qualified Shipper” for the purposes of those provisions of this Contract where the term is
used. If there are more shippers belonging to the same group of companies, or otherwise
linked together, such as by acting in concert, the sum of whose combined bookings
(ascertained as in the previous sentence) meets the Volume Threshold, such shippers together
qualify as the “Qualified Group of Shippers” for the purposes of those provisions of this
Contract where the term is used.

4.

Particular Conditions Precedent

4.1

The obligation of the TSO to make the respective volume of the Entry Capacity and of the Exit
Capacity available is subject to the conditions related to the availability of each particular
piece of infrastructure needed for the performance of the Contract, as set out below.

4.2

Infrastructure A

4.2.1

Infrastructure A means the infrastructure needed for making available what is designated as
“Entry Capacity A” in Annex No. 2 hereto, in particular, the interconnection of the proposed
EUGAL pipeline to the existing and planned gas transmission infrastructure in the Czech
Republic, consisting of (i) a high-pressure pipeline from the Czech-German border to the
border transmission station at Hora Svaté Kateřiny (hereinafter the “HSK BTS”), (ii) the
upgrade of the HSK BTS in the form of the extension of the commercial metering facility and
construction of a junction node, (iii) a high-pressure pipeline from the HSK BTS to the
Kateřinský Creek junction node, and (iv) the Kateřinský Creek junction node itself, subject to
adjustments resulting from the respective design phase (hereinafter “Infrastructure A”, the
completion thereof “Condition A”, and the date of fulfilment thereof “Fulfilment Date A”).

4.2.2

Condition A is fulfilled once the following steps have been accomplished:
(a)

The Entry Point (i.e. Brandov EUGAL entry point) has been established; the
establishment includes, but is not limited to, the fact that a tariff for the Entry Point
has been set out in the respective price decision, and that the Entry Point has been
included in the Network Code and that such amended Network Code has been
approved by the Czech Energy Regulatory Authority (in Czech: Energetický regulační
úřad) (hereinafter the “ERO”);

(b)

The TSO has obtained all planning permits (in Czech: územní rozhodnutí and/or
územní souhlas) required for Infrastructure A, and all these permits have taken effect
(in Czech: nabytí právní moci) (hereinafter “Planning Permit Condition A”);

(c)

The TSO has obtained all public law permits required for the construction,
commissioning and operation of Infrastructure A (other than that under Letter (b)
above), in particular (but not only), all construction permits (in Czech: stavební
povolení), and all these permits have taken effect (in Czech: nabytí právní moci); and

(d)

The TSO has set up all real estate ownership-related arrangements required for the
construction, acquisition of necessary permits, commissioning and operation of
Infrastructure A, in particular (but not only), all easements (in Czech: věcné břemeno),
whether by agreement or by expropriation, and these arrangements have been entered
into the land registry.

4.3

Infrastructure B

4.3.1

Infrastructure B means the infrastructure needed for making available what is designated as
“Entry Capacity B” in Annex No. 2 hereto, in particular, the compressor station at Jirkov with
expected installed power in the range of 18 – 22 MW, including its interconnection to the
3
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electricity and engineering networks, subject to adjustments resulting from the respective
design phase (hereinafter “Infrastructure B”, the completion thereof “Condition B”, and the
date of fulfilment thereof “Fulfilment Date B”).
4.3.2

Condition B is fulfilled once the following steps have been accomplished:
(a)

Condition A is fulfilled;

(b)

The TSO has obtained all planning permits (in Czech: územní rozhodnutí and/or
územní souhlas) required for Infrastructure B, and all these permits have taken effect
(in Czech: nabytí právní moci) (hereinafter “Planning Permit Condition B”);

(c)

The TSO has obtained all public law permits required for the construction,
commissioning and operation of Infrastructure B (other than that under Letter (b)
above), in particular (but not only), all construction permits (in Czech: stavební
povolení), and all these permits have taken effect (in Czech: nabytí právní moci); and

(d)

The TSO has set up all real estate ownership-related arrangements required for the
construction, acquisition of necessary permits, commissioning and operation of
Infrastructure B, in particular (but not only), all easements (in Czech: věcné břemeno),
whether by agreement or by expropriation, and these arrangements have been entered
into the land registry.

4.4

Infrastructure C

4.4.1

Infrastructure C means the infrastructure needed for making available what is designated as
“Entry Capacity C” in Annex No. 2 hereto, in particular, a DN 1400 high-pressure pipeline
between the Kateřinský Creek junction node and the Přimda junction node, subject to
adjustments resulting from the respective design phase (hereinafter “Infrastructure C”, the
completion thereof “Condition C”, and the date of fulfilment thereof “Fulfilment Date C”).

4.4.2

Condition C is fulfilled once the following steps have been accomplished:

4.4.3

(a)

Condition A is fulfilled;

(b)

Condition B is fulfilled;

(c)

The TSO has obtained all planning permits (in Czech: územní rozhodnutí and/or
územní souhlas) required for Infrastructure C, and all these permits have taken effect
(in Czech: nabytí právní moci) (hereinafter “Planning Permit Condition C”);

(d)

The TSO has obtained all public law permits required for the construction,
commissioning and operation of Infrastructure C (other than that under Letter (c)
above), in particular (but not only), all construction permits (in Czech: stavební
povolení), and all these permits have taken effect (in Czech: nabytí právní moci); and

(e)

The TSO has set up all real estate ownership-related arrangements required for the
construction, acquisition of necessary permits, commissioning and operation of
Infrastructure C, in particular (but not only), all easements (in Czech: věcné břemeno),
whether by agreement or by expropriation, and these arrangements have been entered
into the land registry.

If and when all of the conditions set out in Section 4.4.2 above are fulfilled, with the exception
of the condition listed under Section 4.4.2, Letter (b) above, the “Fulfilment Date C Limited”
occurs. This is without prejudice to the occurrence of Fulfilment Date C once Condition C has
been completed.
4
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4.5

Infrastructure D

4.5.1

Infrastructure D means the infrastructure needed for making available what is designated as
“Exit Capacity” in Annex No. 2 hereto, in particular, the upgrade of the border transmission
station at Lanžhot in the form of the extension of the commercial metering facility, subject to
adjustments resulting from the respective design phase (hereinafter “Infrastructure D”, the
completion thereof “Condition D”, and the date of fulfilment thereof “Fulfilment Date D”).

4.5.2

Condition D is fulfilled once the following steps have been accomplished:

4.6

(a)

The TSO has obtained all planning permits (in Czech: územní rozhodnutí and/or
územní souhlas) required for Infrastructure D and all these permits have taken effect
(in Czech: nabytí právní moci) (hereinafter “Planning Permit Condition D”);

(b)

The TSO has obtained all public law permits required for the construction,
commissioning and operation of Infrastructure D (other than that under Letter (a)
above), in particular (but not only), all construction permits (in Czech: stavební
povolení), and all these permits have taken effect (in Czech: nabytí právní moci); and

(c)

The TSO has set up all real estate ownership-related arrangements required for the
construction, acquisition of necessary permits, commissioning and operation of
Infrastructure D, in particular (but not only), all easements (in Czech: věcné břemeno),
whether by agreement or by expropriation, and these arrangements have been entered
into the land registry.

The fulfilment of the conditions set out in this Section 4 above has the following effect:
(a)

The fulfillment of Condition A results in entry capacity at the Entry Point in the
volume indicated as such in Annex No. 2 hereto becoming available (this entry
capacity hereinafter “Entry Capacity A”);

(b)

The fulfillment of Condition B results in entry capacity at the Entry Point in the
volume of indicated as such in Annex No. 2 hereto becoming available (this entry
capacity hereinafter “Entry Capacity B”);

(c)

The fulfillment of Condition C results in entry capacity at the Entry Point in the
volume indicated as such in Annex No. 2 hereto becoming available (this entry
capacity hereinafter “Entry Capacity C”); and

(d)

The fulfillment of Condition D results in exit capacity at the Exit Point in the volume
equal to the Exit Capacity becoming available.
Entry Capacity A, Entry Capacity B, Entry Capacity C and Exit Capacity and their
expected gradual availability are illustrated in Annex No. 2 hereto.
Entry Capacity A and Entry Capacity B combined are referred to as “Entry Capacity AB”.
Entry Capacity A, Entry Capacity B and Entry Capacity C combined represent the Entry
Capacity.
Any of Condition A, Condition B, Condition C and Condition D is referred to as a
“Condition”.

4.7

Entry Capacity and Exit Capacity shall be made available by the TSO to the Shipper gradually
as set out in Annex No. 1 hereto, always commencing on October 1 of the respective gas year,
subject to Sections 4.8 through and including 4.12 below.

4.8

If any of the Conditions is not fulfilled in time to allow for the respective portion of capacity
5
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to be made available pursuant to Section 4.7 above, such a portion of capacity shall be made
available by the TSO to the Shipper as follows.
(a)

At 06:00 CET on the day immediately following Fulfilment Date A (hereinafter
“Commencement Date A”), entry capacity in a volume equal to Entry Capacity A
(but in the maximum volume of the Entry Capacity, if lower) shall be made available
by the TSO to the Shipper, regardless of the fact that the Entry Capacity for the
respective gas year as set out in Annex No. 1 may be higher than Entry Capacity A;

(b)

At 06:00 CET on the day immediately following Fulfilment Date B (hereinafter
“Commencement Date B”), entry capacity in a volume equal to Entry Capacity AB
(but in the maximum volume of the Entry Capacity, if lower) shall be made available
by the TSO to the Shipper, regardless of the fact that the Entry Capacity for the
respective gas year as set out in Annex No. 1 may be higher than Entry Capacity AB;
and

(c)

At 06:00 CET on the day immediately following Fulfilment Date C (hereinafter
“Commencement Date C”), entry capacity in a volume equal to the Entry Capacity
shall be made available by the TSO to the Shipper.

(d)

At 06:00 CET on the day immediately following Fulfilment Date D (hereinafter
“Commencement Date D”), exit capacity in a volume equal to the Exit Capacity
shall be made available by the TSO to the Shipper.

4.9

If Fulfilment Date C Limited occurs, entry capacity in the limited volume equal to the portion
of Entry Capacity C designated for such purpose in Annex No. 2 hereto (hereinafter “Entry
Capacity C Limited”) shall be made available by the TSO to the Shipper on the day
following Fulfilment Date C Limited (hereinafter “Commencement Date C Limited”). This
is without prejudice to the occurrence of Commencement Date C, once Condition C has been
fulfilled.

4.10

The respective gas year in which Commencement Date A, Commencement Date B,
Commencement Date C (or Commencement Date C Limited, if applicable) and
Commencement Date D (any of them hereinafter a “Commencement Date”), respectively,
occurs is referred to as the “Initial Gas Year”. The Initial Gas Year shall be identified
independently for each of the Commencement Dates. The Shipper shall pay the price under
this Contract always only for such portion of the Entry Capacity and of the Exit Capacity as
made available to it in compliance with this Section 4 during the respective Initial Gas Year.
The price shall be calculated as a pro rata amount of the price for yearly capacity applicable
pursuant to Section 7 below for the respective Initial Gas Year.

4.11

If:
(a)

there is a shipper or shippers other than the Shipper who have reserved entry capacity
at the Entry Point at the Auction, and at the same time

(b)

the entry capacity actually available at a given moment is less than the capacity
booked by all such shippers (including the Shipper),

the volume of entry capacity to be made available by the TSO to the Shipper upon
Commencement Date A, Commencement Date B and Commencement Date C (or
Commencement Date C Limited, if applicable) shall be reduced on a pro rata basis so as to
allow for the application of an identical provision in the contract or contracts with such other
shipper or shippers. The pro rata reduction shall be made on the basis of the overall volumes
of entry capacity booked by the respective shippers.
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4.12

If the TSO does not make any portion of the Entry Capacity or of the Exit Capacity available
to the Shipper due to any of the respective particular conditions precedent set out in this
Section 4 not being fulfilled, the fact of not making such portion available cannot amount to a
breach of this Contract by the TSO, and may thus not give rise to any liability on the part of
the TSO.

5.

General Conditions Precedent

5.1

The undertakings of the TSO and the Shipper set out in Sections 1.1 and 1.2 above only take
effect if and when all of the following conditions are fulfilled:
(a)

The TSO has carried out an economic test as set out in Annex No. 3 hereto, and the
test has rendered a positive result.

(b)

The existing exit capacity at the Exit Point as offered at the Auction has been booked
as follows: (i) more than 80% of the offered volume for the gas year 2019/2020; and
(ii) in the full offered volume for the entire period of gas years 2020/2021 through
2031/2032.

(c)

The existing entry capacity at the Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau entry point and
the existing entry capacity at the Hora Svaté Kateřiny entry point as offered at the
Auction have been booked in full for the entire period of gas years 2019/2020 through
2031/2032.

(d)

A contractual undertaking has been entered into under which the TSO and a person
reasonably satisfactory to the TSO, whereby such person has agreed to submit first
round bids for existing exit capacity at the Exit Point, as such capacity will be offered
in the future auctions for the period after October 1, 2032 in the amount equal to, or in
excess of, the levels set out in Part I of Annex No. 4 hereto, for each particular auction
subject to the condition that the price offered at such auction does not exceed the price
applicable pursuant to this Contract, taking into account any escalation as set out in
the price decision effective as of the conclusion of this Contract.

(e)

A contractual undertaking has been entered into under which the TSO and a person
reasonably satisfactory to the TSO, whereby such person has agreed to submit first
round bids for the portion of the exit capacity at the Exit Point set aside pursuant to
the applicable rules, equal to, or in excess of, the levels set out in Part II. of Annex
No. 4 hereto, for each particular auction subject to the condition that the price offered
at such auction does not exceed the price applicable pursuant to this Contract, taking
into account any escalation as set out in the price decision effective as of the
conclusion of this Contract.

5.2

If any of the conditions set out in Section 5.1 above are not fulfilled within three months from
the end of the Auction (hereinafter the “General CPs Decisive Date”), the TSO has the right
to withdraw from the Contract. Such withdrawal may only be done within one month from the
General CPs Decisive Date, regardless of whether the given condition has in the meantime
been fulfilled after the General CPs Decisive Date; if it is not done within one month from
General CPs Decisive Date and in compliance with this Contract, the right to do so ceases to
exist. The parties are aware of the applicability of Section 5.3 below in the event of the
termination of the Contract pursuant to this Section 5.2.

5.3

In the event that the Contract is terminated in full or in part pursuant to Section 5.2 above, or
Section 6.2, Letter a), Section 6.2, Letter b), Section 6.2, Letter c) or Section 6.3 below, the
Shipper shall:
(a)

reimburse the TSO for any and all costs reasonably incurred by it in connection with
7
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this Contract and the preparation for its performance, in particular, construction and
administrative costs incurred in order to make Infrastructure A, Infrastructure B,
Infrastructure C and Infrastructure D available (hereinafter the “Eligible Costs”). It is
explicitly agreed by the parties that the Eligible Costs include, inter alia, costs of
material, plant and equipment, as well as costs related to upgrading or revamping the
existing infrastructure, which the TSO needs to incur in order to work towards being
able to provide the capacities pursuant to the envisaged timetable as follows from
Annex No. 1 hereto, as well as costs connected to the termination of any contractual
relationship linked to such material, plant and equipment, if applicable. A termination
fee in the amount of 10% shall be added to the Eligible Costs and shall also be
reimbursed;
(b)

indemnify the TSO for any and all claims raised by any operators of upstream or
downstream transmission systems in connection with the termination of the Contract
and/or the fact that the gas transmission hereunder will not proceed.

This Section 5.3 only applies in the event that the Shipper is the Qualified Shipper or if the
Shipper is a member of the Qualified Group of Shippers; in the latter case, the Shipper is liable
to fulfil Section 5.3 in full jointly and severally with all other members of the Qualified Group
of Shippers.
This Section 5.3 remains in force as a separate undertaking regardless of the termination of the
Contract by any means.
5.4

Section 5.3 above does not apply if the lack of fulfilment of any of the conditions listed in
Section 5.1 above by the deadline set out in Section 5.2 above has been caused solely by the
intentional or negligent breach of duties on the part of the TSO.

5.5

The timing and scope of the applicability of the undertakings of the TSO and the Shipper set
out in Sections 1.1 and 1.2 above is further conditional upon the conditions set out in Section 4
above.

6.

Duration

6.1

The Contract takes effect upon its signing by both parties and remains in effect for as long as
any of the rights or duties arising from it exist or are meant to exist. The duration of the
respective transmission capacity reservation is set out in Annex No. 1 and is subject to the
conditions set out in Section 4 above.

6.2

In addition to Section 5 above, the TSO has the right to withdraw from the Contract in the
following scenarios:
(a)

If it is reasonably established that any operator of an upstream or downstream gas
transmission system is not going to put into operation the infrastructure required for
the economically viable operation of any of the components of Infrastructure A,
Infrastructure B, Infrastructure C or Infrastructure D; such fact may be reasonably
established in particular if:
(i)

the respective stakeholder makes a formal announcement to that effect, or

(ii)

there has been no material progress on any one of the projects to be
implemented by the respective stakeholder and required for the economically
viable operation of any of the components of Infrastructure A, Infrastructure
B, Infrastructure C or Infrastructure D for a period exceeding 6 months

In case of such withdrawal, Section 5.3 above also applies;
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6.3

(b)

If it is reasonably established that the hand-over gas pressure at the Entry Point will be
lower than 73 bar. In case of such withdrawal, Section 5.3 above also applies;

(c)

If a breach of either of the undertakings referred to in Section 5.1, Letters d) and e)
above occurs; the TSO may only exercise this right within 17 months from the end of
the Auction; if such a breach is committed by the Qualified Shipper or any member of
the Qualified Group of Shippers whose member the Shipper is, Section 5.3 above also
applies;

(d)

If the Principles of Regulation (in Czech in full: Zásady cenové regulace pro odvětví
elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a
plynárenství) for the V. Regulatory Period, as issued by the ERO, contain a provision
that worsens the economic outlook of the TSO; the TSO may only exercise this right
within 17 months from the end of the Auction;

(e)

For no reason, at any time until February 15, 2018.

The TSO further has the right to withdraw from the Contract:
(a)

to the extent of the Entry Capacity, if Planning Permit Condition A is not fulfilled by
July 31, 2020;

(b)

to the extent of Entry Capacity B, if Planning Permit Condition B is not fulfilled by
June 30, 2020; in case of withdrawal from the Contract under and to the extent as set
out in this Letter (b), references to Entry Capacity C in this Contract become
references to Entry Capacity C Limited, with the exception of the reference in Letter
(c) below;

(c)

to the extent of Entry Capacity C, if Planning Permit Condition C is not fulfilled by
May 30, 2021;

(d)

to the extent of the Exit Capacity, if Planning Permit Condition D is not fulfilled by
September 30, 2019.

In case and to the extent of such withdrawal under this Section 6.3, Section 5.3 above also
applies. Any withdrawal under this Section 6.3 is without prejudice to the right of the TSO to
withdraw in any other way under the same Section or under any other provision of this
Contract.
6.4

If the Shipper is the Qualified Shipper and at the same time has capacity bookings with the
adjacent upstream and downstream transmission system operators allocated to it in the March
2017 auction, it may request that the TSO enter into a separate agreement providing for terms
of withdrawal from this Contract by the Shipper, subject to compensation of costs together
with a 10 % termination fee to the TSO; such withdrawal by the Shipper pursuant to the
agreement may only be made by a deadline set out in the agreement, which shall not be later
than by January 31, 2018. For the avoidance of doubt, entering into such an agreement shall be
at the sole discretion of the TSO.

6.5

The Shipper does not have the right to withdraw from the Contract other than pursuant to
Section 6.4 (subject to the condition that the agreement referred to in Section 6.4 is made in
writing) or in the event of a particularly gross breach of the Contract by the TSO. In particular,
the Shipper does not have the right to raise a material change in circumstances or the longterm nature of the Contract as reasons or arguments for the termination of the Contract or for
the need to renegotiate it.

6.6

If the Shipper is not the Qualified Shipper, and at the same time a contract equivalent to this
9
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one between the TSO and another shipper was terminated pursuant to its Section 6.4 above,
the Contract is automatically terminated. The TSO shall notify the Shipper of the termination
of the Contract under this Section 6.6 without undue delay after it has learned of it.
6.7

If the Contract is terminated pursuant to Section 5.2, Section 6.2, Section 6.3, Section 6.4
above or Section 6.6, the Shipper that has booked in the Auction existing entry capacity at the
Hora Svaté Kateřiny entry point and/or at the Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau entry point,
and/or existing exit capacity at the Exit Point (all such capacity booked in the Auction
hereinafter the “Related Capacity”) has the right to return the Related Capacity (i.e. to
terminate the respective contract or contracts with the TSO) to the extent exceeding the level
of booking (if any) of the Shipper at each of the Hora Svaté Kateřiny entry point, the Hora
Svaté Kateřiny – Olbernhau entry point and the Exit Point, as applicable, in the gas year
2018/2019. The Shipper may only exercise this right within 30 days from the day it is notified
by the TSO of the termination of this Contract; thereafter this right ceases to exist.

7.

Price

7.1

The price for the reservation of capacity hereunder and the related gas transmission shall be
that as set in accordance with the applicable price decision of the ERO.1

7.2

If the applicable price decision of the ERO provides for an option of the Shipper to choose to
pay the transmission fee hereunder in EUR at a fixed exchange rate, such an option of the
Shipper, if made, is binding on it for the entire duration of the Contract remaining after the
option was made and cannot be changed, unless the price decision provides otherwise.

7.3

Invoicing and payment rules are set out in the Network Code.

8.

Liability for Damage

8.1

Each party shall be liable to the other party for any damage it causes through the breach of its
obligations arising from this Contract or in connection with it.

8.2

The overall amount of the TSO’s liability for damage caused by its breach of obligations
arising from this Contract or in connection with it shall not exceed 5% of the amount
calculated as follows: The amount corresponding to the price set out by the ERO in its price
decision applicable in the year 2017 applied to a volume calculated as the sum of (i) the
aggregate volume of the Entry Capacity as set out in Annex No. 1 hereto and (ii) the aggregate
volume of the Exit Capacity as set out in Annex No. 1 hereto.

8.3

The TSO shall not be liable for any damage resulting from a force majeure event or its nonperformance of the Contract brought about by a force majeure event. A force majeure event
shall include, in particular, but not only, the following:

8.4

1

(a)

Any delay on the part of any operator of an upstream or downstream transmission
system that prevents or hampers performance of this Contract by the TSO;

(b)

Any delay in any legal proceedings (particularly judicial or administrative) related to
the performance of this Contract, or preparation of such performance, by the TSO; or

(c)

Any action or lack of action by any public authority of any state, in particular, also
any new piece of legislation or secondary legislation.

The Shipper shall not have the right to invoke force majeure in any way nor under any
circumstances. In particular, no issue anywhere outside of the Czech Republic (such as any

To be further confirmed/adjusted once the price decision in its final form has been issued.
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issue related to any transmission system operator) shall allow the Shipper to withdraw from or
postpone or suspend its performance of the Contract, or to request the renegotiation of the
Contract.
8.5

The TSO is obliged to exercise all economically reasonable efforts in order to ensure that
Condition A, Condition B, Condition C, Condition D and the conditions set out in Section 5.1
above are fulfilled, and that the TSO is in a position to perform its undertaking set out in
Section 1.1 of this Contract above; if, however, despite the TSO having exercised all such
economically reasonable efforts, its performance of the Contract turns out to be impossible or
possible only with such difficulties as to make it unreasonable, no breach of the Contract and
no liability on the part of the TSO toward the Shipper shall arise.

8.6

If the Shipper is the Qualified Shipper, it shall indemnify the TSO for any and all claims raised
by any operators of upstream or downstream transmission systems in connection with the fact
that any Condition was fulfilled later than would have been necessary in order for the
transmission service to be provided by the TSO within the timeframe apparent from Annex
No. 1 hereto. The Shipper has the same duty as set out in the previous sentence if it is a
member of the Qualified Group of Shippers; in such a case the Shipper is liable to fulfil it in
full jointly and severally with all other members of the Qualified Group of Shippers. The
Shipper will relieve itself in relation to a particular Condition of the duty set out in the
previous two sentences if it demonstrates that the TSO has in relation to such Condition
breached its duty set out in Section 8.5 above.

9.

Confidentiality

9.1

Each party undertakes to keep confidential all information that has come to its attention in
connection with the negotiation, conclusion or performance of this Contract.

9.2

A party may only disclose the information referred to in Section 9.1 above in the following
cases:
(a)

The information has become publicly available;

(b)

It is necessary for the fulfillment of the parties’ statutory or other legal duties,
including when requested by competent authorities;

(c)

In the course of court or arbitration proceedings commenced by either party against
the other party in connection with this Contract; or

(d)

The disclosure is made to the respective party’s advisors, subject to the condition that
such advisors are bound by a substantially identical confidentiality undertaking.

10.

Information Duty

10.1

The parties shall inform one another of all developments that may have a material impact on
their rights or duties arising from this Contract. Information sent by e-mail is sufficient for the
purposes of this provision.

11.

Special Capacity Undertaking

11.1

The TSO undertakes to hold auctions for entry capacity at the Entry Point and exit capacity at
the Exit Point to the extent set out in Annex No. 4 hereto.

11.2

The Shipper undertakes to submit first round bids for existing exit capacity at the Exit Point,
as such capacity will be offered in the future auctions for the period after October 1, 2032 in
the amount equal to, or in excess of, the levels set out in Part I of Annex No. 5 hereto, for each
particular auction, subject to the condition that the price offered at such auction does not
11
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exceed the price applicable pursuant to this Contract, taking into account any escalation as set
out in the price decision effective as of the conclusion of this Contract.
11.3

The Shipper undertakes to submit first round bids for the portion of the exit capacity at the
Exit Point set aside pursuant to the applicable rules, equal to, or in excess of, the levels set out
in Part II of Annex No. 5 hereto, for each particular auction, subject to the condition that the
price offered at such auction does not exceed the price applicable pursuant to this Contract,
taking into account any escalation as set out in the price decision effective as of the conclusion
of this Contract.

11.4

Sections 13.3 through 13.8 (inclusive) and 13.10 of the Contract shall also apply to this
undertaking set out in this Section 11 and Annex No. 5 hereto.

11.5

The undertaking in this Section 11 and Annex No. 5 hereto represents an agreement separate
from the Contract, and the Shipper’s and the TSO’s consent to it is only certified by their
separate signatures as indicated below.

12.

Contingency Capacity Undertaking

12.1

If it is reasonably established to the satisfaction of the TSO that in cases referred to in Section
4.10 above it is not possible to commence providing the capacity booked hereunder earlier
than on October 1 of the gas year immediately following the Initial Gas Year, the TSO has a
right to notify the Shipper of such a fact. Upon receiving such notification, the Shipper is
bound by the undertaking set out in this Section 12.

12.2

The Shipper undertakes to submit first round bids in the future auctions for the short-term
bookings of entry capacity at the Entry Point and short-term bookings of exit capacity at the
Exit Point for the Initial Gas Year, whereas for each of the Commencement Dates, the Initial
Gas Year shall be identified independently. In terms of duration, this undertaking applies to
the entire remainder of the respective Initial Gas Year. In terms of volume, it applies to such
annual volume of capacity as booked by the Shipper for the respective Initial Gas Year under
this Contract, reduced on a pro rata basis by reference to the part of the Initial Gas Year left
after the respective Commencement Date or the date on which the notification under Section
12.1 was served, whichever is later.

12.3

The undertaking set out in Section 12.2 above is entered into separately in relation to each of
Entry Capacity A, Entry Capacity B, Entry Capacity C (and Entry Capacity C Limited, subject
to the condition that it becomes applicable) and the Exit Capacity.

12.4

The purpose of this Section 12 is to implement the intention of the parties to the utmost in that
it ensures the maximum use of the respective portion of the Entry Capacity and of the Exit
Capacity in the respective Initial Gas Year.

13.

Final Provisions

13.1

The Preamble and the Annexes to this Contract form an integral part hereof. The list of the
Annexes is as follows:
(a)

Provisional Annex No. 1 (only until replaced by Interim Annex No. 1);

(b)

Interim Annex No. 1 (only once it replaces Provisional Annex No. 1 and only until it
has been replaced by Annex No. 1 filled out in accordance with Section 2 above);

(c)

Annex No. 1: Reserved Capacities;

(d)

Annex No. 2: Expected Gradual Availability of Entry Capacity A, Entry Capacity AB
and Entry Capacity and Designation of Entry Capacity C Limited;
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DRAFT FOR PUBLIC CONSULTATION PROCESS ONLY
THIS DOCUMENT DOES NOT REPRESENT AN OFFER OF A CONTRACT
(e)

Annex No. 3: Criteria of Economic Test;

(f)

Annex No. 4: Parameters of General Condition Precedent Set in Section 5.1, Letters
d) and e);

(g)

Annex No. 5: Special Capacity Undertaking of Shipper

13.2

The volume of gas actually transmitted shall be measured in accordance with the Network
Code.

13.3

Communication between the parties related to matters connected with this Contract shall be
made in English. Communication between the parties shall primarily be transmitted by e-mail.
Notifications that have or may have a material impact on the rights and duties of the parties (in
particular, changes to the Network Code, notifications pursuant to Section 12.1 above and
statements connected to termination of the Contract) shall be made by e-mail and by registered
mail or by courier, whereas delivery by mail or courier is conclusive. This provision is subject,
in particular, to Section 13.7 below.

13.4

This Contract is governed by and construed in accordance with Czech law, with the exclusion
of its choice of law rules referring to any other law.

13.5

The application of the following provisions of Act No. 89/2012, the Civil Code, to the
Contract is hereby excluded: Section 1727, second and third sentence, Section 1748, Section
1765, Section 1766, Section 1799, Section 1800 and Section 2000.

13.6

If any part of this Contract is or becomes invalid, ineffective, unenforceable or inoperable, that
does not affect the validity, effectiveness, enforceability or operability of the Contract, unless
the invalidity, ineffectiveness, unenforceability or inoperability of that part changes the overall
balance of the Contract to such an extent that its continuation is not reasonable. The parties
shall negotiate in good faith in order to replace such invalid, ineffective, unenforceable or
inoperable provision with a provision that will be as close to the originally intended meaning
as possible.

13.7

Any change to this Contract may only be made by means of a written amendment (whereas email communication is not regarded as constituting the written form) designated as such and
signed by both parties.

13.8

The conditions precedent set out in Sections 4 and 5 above are for the sole benefit of the TSO,
and the TSO has the right to waive any of them; any such condition is deemed fulfilled upon
the delivery of a written notification of the TSO to the Shipper to that effect, subject to the
condition that the notification makes an explicit reference to this Section 13.8 and an explicit
reference to the respective provision of this Contract establishing the condition being waived.

13.9

All disputes arising out of or in connection with this Contract shall be exclusively and finally
settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three
arbitrators appointed in accordance with said Rules. The place of arbitration shall be Prague
and the language of arbitration shall be English.

13.10 This Contract is executed in two counterparts, of which each party shall receive one.

On _________________________

On _________________________
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___________________________

___________________________

For NET4GAS, s. r. o.
X
Executive

For X
X
X

___________________________
For NET4GAS, s. r. o.
X
Executive
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The parties also agree to the undertaking set out in Section 11 of the Contract, to the extent as
set out in Annex No. 5 to the Contract:

On _________________________

On _________________________

___________________________

___________________________

For NET4GAS, s. r. o.
X
Executive

For X
X
X

___________________________
For NET4GAS, s. r. o.
X
Executive
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Provisional Annex 1
Maximum Volumes of Capacity that May be Subject Matter of Contract
(in GWh / day)
Gas Year

Brandov EUGAL Entry Point

Lanžhot Exit Point

entry

exit

2019/2020

598.14

299.43

2020/2021

964.08

299.43

2021/2022

964.08

299.43

2022/2023

856.96

299.43

2023/2024

856.96

299.43

2024/2025

856.96

299.43

2025/2026

856.96

299.43

2026/2027

856.96

299.43

2027/2028

856.96

299.43

2028/2029

856.96

299.43

2029/2030

856.96

299.43

2030/2031

856.96

299.43

2031/2032

856.96

299.43

2032/2033

856.96

299.43

2033/2034

856.96

299.43

2034/2035

856.96

299.43

2035/2036

856.96

299.43

2036/2037

856.96

299.43

2037/2038

856.96

299.43

2038/2039

856.96

299.43
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Annex 2
Expected Gradual Availability of Entry Capacity A, Entry Capacity AB and Entry Capacity and
Designation of Entry Capacity C Limited
(in GWh / day)

Gas Year

Entry Capacity A
(i.e. with
Condition A
fulfilled)

2019/2020
2020/2021**
2021/2022
2022/2023 –
2038/2039

Brandov EUGAL Entry Point

Lanžhot Exit
Point

Entry*

Exit*

Entry Capacity
AB
(i.e. with
Conditions A and
B fulfilled)

Entry Capacity C
Limited
(i.e. with Conditions
A and C fulfilled)

Entry Capacity

Exit Capacity

(i.e. with
Conditions A, B
and C fulfilled)

(i.e. with
Condition D
fulfilled)

187.4
187.4
187.4

664.6
664.6
664.6

708
708

1071.2
1071.2

332.7
332.7
332.7

187.4

664.6

708

1071.2

332.7

* For the avoidance of doubt, it is noted that, in compliance with applicable legislation, entry and exit
capacities are booked separately (while this Annex No. 2 does not contain a full list of entry and
exit points offered by the TSO). It is the sole responsibility of the shipper to book such combination
of entry and exit capacity as will suit its commercial purposes.
** Making the capacity available in the volumes and at the times indicated in the table is subject to the
terms and conditions set out in the Contract, in particular, also to the conditions set out in Sections
4 and 5 of the Contract. In particular, in relation to the Entry Capacity in the gas year 2020/2021, it
is noted that the possibility of it not being available is high. Nonetheless, it may still be made
available as indicated in the table in the course of the gas year 2020/2021 if, inter alia, the
respective authorities proceed with utmost expediency, in particular, if such a course of action is
supported by the adoption of an appropriate amendment to the Infrastructure Construction
Acceleration Law, and if there are no appeals against permits issued by the authorities and against
expropriation decisions.
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Annex No. 3
Criteria of Economic Test (For Purposes of Section 5.1, Letter (a) of Contract)
The economic test will be based primarily on the following criteria:
1.

Tariff

The TSO shall take into account the tariff set out for Entry Capacity and Exit Capacity in the
respective price decision, subject to the condition that it is based on an appropriate and comprehensive
benchmarking analysis and complies with the applicable legal rules.
2. Volume of Entry Capacity and Exit Capacity Booked at Auction
The minimum volume of Entry Capacity reserved at the Auction by all shippers should amount to
100% of the capacity of Infrastructure A, Infrastructure B and Infrastructure C offered at the Auction.
The minimum volume of Exit Capacity reserved at the Auction by all shippers should amount to 100%
of the capacity of Infrastructure D offered at the Auction.
3.

Duration of Entry Capacity and Exit Capacity Bookings

The duration of the bookings of the Entry Capacity and the Exit Capacity made at the Auction in the
volume set out above should be 20 years, namely 2019/2020 through 2038/2039.
4.

Booking of Existing Capacity

The existing exit capacity at the Exit Point as offered at the Auction is expected to be booked as
follows: (i) more than 80% of the offered volume for the gas year 2019/2020, and (ii) in the full
offered volume for the entire period of gas years 2020/2021 through 2031/2032.
The existing entry capacity at the Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau entry point and the existing entry
capacity at the Hora Svaté Kateřiny entry point as offered at the Auction are expected to be booked in
full for the entire period of gas years 2019/2020 through 2031/2032.
5. Other Conditions Precedent
All other general conditions precedent set out in Section 5.1 of the Contract have been fulfilled.
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Annex No. 4
Parameters of General Condition Precedent Set in Section 5.1, Letters d) and e)
(in GWh / day)
Part I
Section 5.1, Letter d)
For the general condition precedent set out in Section 5.1, Letter d) of the Contract to be fulfilled, the
undertaking referred to in the Section needs to be entered into at least to the following extent.
Gas Year

Existing Exit Capacity at Lanžhot

2032/2033

730.944

2033/2034

730.944

2034/2035

730.944

2035/2036

730.944

2036/2037

730.944

2037/2038

730.944

2038/2039

730.944

Part II
Section 5.1, Letter e)
For the general condition precedent set out in Section 5.1, Letter e) of the Contract to be fulfilled, the
undertaking referred to in the Section needs to be entered into at least to the following extent.
Gas Year

Existing Set-Aside Exit Capacity at Lanžhot

2022/2023

91.368

2023/2024

91.368

2024/2025

91.368

2025/2026

91.368

2026/2027

91.368

2027/2028

91.368

2028/2029

91.368

2029/2030

91.368

2030/2031

91.368

2031/2032

91.368
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2032/2033

91.368

2033/2034

91.368

2034/2035

91.368

2035/2036

91.368

2036/2037

91.368

2037/2038

91.368

2038/2039

91.368
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Annex No. 5
Special Capacity Undertaking of Shipper
(in GWh / day)
Part I
Section 11.2 of Contract
The Shipper makes the undertaking set out in Section 11.2 of the Contract to the extent set out in the
table below.
Gas Year

Existing Exit Capacity at Lanžhot

2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039

Part II
Section 11.3 of Contract
The Shipper makes the undertaking set out in Section 11.3 of the Contract to the extent set out in the
table below.
Gas Year

Existing Set-Aside Exit Capacity at Lanžhot

2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031
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2031/2032
2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039
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23. ledna 2017

TATO ČESKÁ VERZE JE POUZE PRACOVNÍM PŘEKLADEM ANGLICKÉHO ORIGINÁLU
KONCEPT VÝLUČNĚ PRO ÚČELY KONZULTAČNÍHO PROCESU
TENTO DOKUMENT NEPŘEDSTAVUJE NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY PŘEPRAVY PLYNU Č. X
(dále jen „Smlouva“)
mezi
NET4GAS, s.r.o., se sídlem na adrese Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 21, IČ: 272
60 364, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 108316
(dále jen „Provozovatel“);
a
X (dále jen „Uživatel“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A.

Provozovatel je výhradním provozovatelem přepravní soustavy v České republice, který hodlá
zvýšit kapacitu uvedené soustavy;

B.

Uživatel má zájem o přepravu zemního plynu (dále jen „plyn“) prostřednictvím přepravní
soustavy provozované Provozovatelem;

C.

Uzavření této Smlouvy je nezbytným předpokladem k účasti Uživatele v Aukci (jak jsou tyto
pojmy definované níže);

D.

Uzavření této Smlouvy je nezbytným výchozím (avšak nikoli jediným) předpokladem pro to,
aby Provozovatel přikročil k projektu rozšíření kapacity dle písm. A výše.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

1.

Předmět Smlouvy

1.1

Provozovatel se zavazuje poskytovat Uživateli vstupní a výstupní kapacitu přepravní soustavy
v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Vstupní kapacita“ a „Výstupní kapacita“)
podle platného vstupního/výstupního režimu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.2

Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za kapacitu rezervovanou v souladu s odst. 1.1
výše a za přepravu plynu cenu stanovenou v této Smlouvě (na principu „ship-or-pay“).

1.3

Závazky vymezené v odst. 1.1 a 1.2 výše se řídí podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
Nabytí jejich účinnosti je zejména podmíněno splněním podmínek uvedených v čl. 5 níže,
s tím, že načasování a rozsah jejich účinnosti dále závisí na splnění podmínek vymezených
v čl. 4 níže.

1.4

Přepravní řád provozovatele přepravní soustavy NET4GAS, s.r.o. (dále jen „Řád“), ve znění
změn, bude pro smluvní strany ve vztahu k této Smlouvě platit vždy v jeho aktuální verzi.
Ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tuto Smlouvu ani na Řád
neuplatní. Nastane-li ve vztahu k některé konkrétní části kapacity Datum splnění (jak je tento
pojem definován níže), čl. 2, 4, 5 a 9 této Smlouvy se na právní vztahy mezi smluvními
stranami ohledně předmětné části kapacity již nepoužijí.

2.

Uzavření Smlouvy a její vztah k Aukci

2.1

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu s Předběžnou přílohou č. 1 vymezující maximální
objemy přepravní kapacity, které mohou být předmětem této Smlouvy. Předběžná příloha č. 1
1

TATO ČESKÁ VERZE JE POUZE PRACOVNÍM PŘEKLADEM ANGLICKÉHO ORIGINÁLU
KONCEPT VÝLUČNĚ PRO ÚČELY KONZULTAČNÍHO PROCESU
TENTO DOKUMENT NEPŘEDSTAVUJE NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
není pro žádnou smluvní stranu závazná.
2.2

Provozovatel hodlá v termínu od 6. března 2017 uspořádat aukci přepravní kapacity pro
kapacity uváděné v této Smlouvě, a to s využitím online platformy pro rezervaci přepravní
kapacity „PRISMA“ (dále jen „PRISMA“ a „Aukce“). Uživatel hodlá v Aukci předložit
nabídku. Provozovatel se tímto nicméně nezavazuje k uspořádání Aukce a Uživatel se tímto
nezavazuje předložit nabídku.

2.3

Jakmile Provozovatel uspořádá Aukci a Uživatel předloží nabídku, na jejímž základě mu bude
přidělena určitá přepravní kapacita, potvrzení o přidělení kapacity generované platformou
PRISMA se po jejich vystavení bez dalšího stane součástí této Smlouvy jako Prozatímní
příloha č. 1, která nahradí Předběžnou přílohu č. 1. Pokud budou existovat různé nabídkové
úrovně, a lze v důsledku toho provést přidělení kapacity až po Aukci, Provozovatel učiní
příslušné rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí Provozovatele po Aukci“); v takovém případě
Prozatímní příloha č. 1 bude sestávat z potvrzení o přidělení kapacity k vybrané nabídkové
úrovni a stane se součástí Smlouvy, jakmile Provozovatel vydá Rozhodnutí Provozovatele po
Aukci.

2.4

Nejpozději do deseti pracovních dnů od konání Aukce upraví Provozovatel znění Smlouvy
doplněním tabulky v Příloze č. 1 o údaje z Aukce (a popř. z Rozhodnutí Provozovatele po
Aukci) a předloží dva stejnopisy takto upravené verze Smlouvy Uživateli, který oba tyto
stejnopisy opatří podpisem a vrátí je Provozovateli do pěti pracovních dnů ode dne jejich
obdržení, načež je podepíše i Provozovatel a jeden stejnopis předá Uživateli. Na konci tohoto
procesu Prozatímní příloha č. 1 nebude součástí této Smlouvy, a co se týče účelu a obsahu,
nahradí ji Příloha č. 1 vyplněná výše uvedeným způsobem.

2.5

Bez ohledu na odst. 2.2 až 2.32.4 výše platí, že tato Smlouva se uzavírá okamžikem, kdy k ní
obě smluvní strany připojí svůj podpis, přičemž kapacita je závazně a za podmínek této
Smlouvy rezervována okamžikem rezervace v Aukci; celý proces nastíněný v odst. 2.4 výše
slouží pouze k zajištění existence konsolidované verze Smlouvy.

2.6

Veškeré odkazy na Přílohu č. 1 jsou odkazem na Prozatímní přílohu č. 1 během období
platnosti Prozatímní přílohy č. 1.

2.7

Pokud Uživateli nebude v Aukci přidělena žádná vstupní kapacita na Vstupním bodu a žádná
výstupní kapacita na Výstupním bodu, tato Smlouva okamžikem skončení Aukce, popř.
okamžikem vydání Rozhodnutí Provozovatele po Aukci, bez dalšího zaniká.

3.

Rezervovaná přepravní kapacita

3.1

Vstupními a výstupními body pro přepravní kapacitu rezervovanou dle odst. 1.1 výše jsou:
(a)

vstupní bod Brandov EUGAL (dále jen „Vstupní bod“); a

(b)

výstupní bod Lanžhot (dále jen „Výstupní bod“).

3.2

Objem Vstupní kapacity a Výstupní kapacity v každém příslušném plynárenském roce je
vymezen v Příloze č. 1 této Smlouvy, s tím, že skutečný objem, který má být poskytnut, se řídí
podmínkami vymezenými v čl. 4 níže.

3.3

Kapacita rovnající se nebo převyšující 50 % součtu (i) celkové vstupní kapacity uvedené
v Předběžné příloze č. 1 a (ii) celkové výstupní kapacity uvedené v Předběžné příloze č. 1
představuje „Prahový objem“. Pro účely výpočtu Prahového objemu není Předběžná příloha
č. 1 nahrazena Prozatímní přílohou č. 1, ani Přílohou č. 1 postupem stanoveným v odst. 2.3 a
2.4 výše. Pokud se rezervace součtu Vstupní kapacity a Výstupní kapacity (tzn. celkové
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kapacity rezervované Uživatelem dle Přílohy č. 1 této Smlouvy) rovnají Prahovému objemu
nebo jej převyšují, Uživatel se kvalifikuje jako „Kvalifikovaný uživatel“ pro účely těch
ustanovení této Smlouvy, kde se tento pojem užívá. Je-li více uživatelů, kteří patří do stejné
skupiny společností nebo jsou jinak propojeni (např. jednají ve shodě), součet jejichž
kombinované rezervace (zjištěný postupem dle předchozí věty) dosahuje Prahové hodnoty
objemu, pak se takoví uživatelé společně kvalifikují jako „Kvalifikovaná skupina uživatelů“
pro účely těch ustanovení této Smlouvy, kde se tento pojem užívá.

4.

Zvláštní odkládací podmínky

4.1

Povinnost Provozovatele zpřístupnit příslušný objem Vstupní kapacity a Výstupní kapacity se
řídí podmínkami dostupnosti konkrétních částí infrastruktury potřebných k plnění této
Smlouvy, které jsou uvedeny níže.

4.2

Infrastruktura A

4.2.1

Infrastruktura A znamená infrastrukturu potřebnou ke zpřístupnění „Vstupní kapacity A“, jak
je tato vymezena v Příloze č. 2 této Smlouvy, zejména propoj plánovaného plynovodu
EUGAL se stávající a plánovanou přepravní infrastrukturou v České republice, sestávající z (i)
VTL plynovodu vedoucího z česko-německé hranice na hraniční předávací stanici Hora Svaté
Kateřiny (dále jen „HPS HSK“), (ii) modernizace HPS HSK formou rozšíření obchodního
měření a výstavby rozdělovacího uzlu, (iii) VTL plynovodu z HPS HSK k rozdělovacímu uzlu
Kateřinský potok a (iv) rozdělovacího uzlu Kateřinský potok, s výhradou úprav plynoucích
z příslušné fáze projektu (dále jen „Infrastruktura A“, její dokončení dále jen „Podmínka
A“, a datum jejího splnění dále jen „Datum splnění A“).

4.2.2

Podmínka A je splněna při dosažení následujícího:
(a)

Byl zřízen Vstupní bod (tj. vstupní bod Brandov EUGAL); toto zřízení spočívá
v zejména v tom, že v příslušném cenovém rozhodnutí byl stanoven tarif pro Vstupní
bod a že tento Vstupní bod byl zařazen do Řádu a tento aktualizovaný Řád schválil
Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“);

(b)

Provozovatel získal všechna územní rozhodnutí a/nebo územní souhlasy potřebné pro
Infrastrukturu A a všechna tato rozhodnutí a souhlasy nabyly právní moci (dále jen
„Podmínka A - Územní rozhodnutí“);

(c)

Provozovatel získal všechna veřejnoprávní povolení vyžadovaná k výstavbě, spuštění
a provozu Infrastruktury A (s výjimkou těch uvedených pod bodem (b) výše), zejména
veškerá stavební povolení, a všechna tato povolení nabyla právní moci; a

(d)

Provozovatel vyřešil všechny otázky týkající se vlastnictví nemovitostí, jejichž
vyřešení je třeba k výstavbě, získání potřebných povolení, spuštění a provozu
Infrastruktury A, zejména byla zřízena veškerá věcná břemena (smluvně nebo formou
vyvlastnění), a to vše je zaneseno do katastru nemovitostí.

4.3

Infrastruktura B

4.3.1

Infrastruktura B znamená infrastrukturu potřebnou ke zpřístupnění „Vstupní kapacity B“, jak
je tato vymezena v Příloze č. 2 této Smlouvy, zejména kompresní stanici Jirkov
s předpokládaným instalovaným výkonem 18 – 22 MW, včetně propoje s elektrickými a
inženýrskými sítěmi, s výhradou úprav plynoucích z příslušné fáze projektu (dále jen
„Infrastruktura B“, její dokončení dále jen „Podmínka B“, a datum jejího splnění dále jen
„Datum splnění B“).
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4.3.2

Podmínka B je splněna při dosažení následujícího:
(a)

Splnění Podmínky A;

(b)

Provozovatel získal všechna územní rozhodnutí a/nebo územní souhlasy potřebné pro
Infrastrukturu B a všechna tato rozhodnutí a souhlasy nabyly právní moci (dále jen
„Podmínka B - Územní rozhodnutí“);

(c)

Provozovatel získal všechna veřejnoprávní povolení vyžadovaná k výstavbě, spuštění
a provozu Infrastruktury B (s výjimkou těch uvedených pod bodem (b) výše), zejména
veškerá stavební povolení, a všechna tato povolení nabyla právní moci; a

(d)

Provozovatel vyřešil všechny otázky týkající se vlastnictví nemovitostí, jejichž
vyřešení je třeba k výstavbě, získání potřebných povolení, spuštění a provozu
Infrastruktury B, zejména byla zřízena veškerá věcná břemena (smluvně nebo formou
vyvlastnění), a to vše je zaneseno do katastru nemovitostí.

4.4

Infrastruktura C

4.4.1

Infrastruktura C znamená infrastrukturu potřebnou ke zpřístupnění „Vstupní kapacity C“, jak
je tato vymezena v Příloze č. 2 této Smlouvy, zejména VTL plynovod DN 1400 mezi
rozdělovacím uzlem Kateřinský potok a rozdělovacím uzlem Přimda, s výhradou úprav
plynoucích z příslušné fáze projektu (dále jen „Infrastruktura C“, její dokončení dále jen
„Podmínka C“, a datum jejího splnění dále jen „Datum splnění C“).

4.4.2

Podmínka C je splněna při dosažení následujícího:
(a)

Splnění Podmínky A;

(b)

Splnění Podmínky B;

(c)

Provozovatel získal všechna územní rozhodnutí a/nebo územní souhlasy potřebné pro
Infrastrukturu C a všechna tato rozhodnutí a souhlasy nabyly právní moci (dále jen
„Podmínka C - Územní rozhodnutí“);

(d)

Provozovatel získal všechna veřejnoprávní povolení vyžadovaná k výstavbě, spuštění
a provozu Infrastruktury C (s výjimkou těch uvedených pod bodem (c) výše), zejména
veškerá stavební povolení, a všechna tato povolení nabyla právní moci; a

(e)

Provozovatel vyřešil všechny otázky týkající se vlastnictví nemovitostí, jejichž
vyřešení je třeba k výstavbě, získání potřebných povolení, spuštění a provozu
Infrastruktury C, zejména byla zřízena veškerá věcná břemena (smluvně nebo formou
vyvlastnění), a to vše je zaneseno do katastru nemovitostí.

4.4.3

Jakmile budou splněny všechny podmínky vymezené v odst. 4.4.2 výše (s výjimkou podmínky
uvedené v odst. 4.4.2(b) výše), nastane „Datum částečného splnění C“, aniž by tím bylo
dotčeno Datum splnění C, jakmile bude splněna Podmínka C.

4.5

Infrastruktura D

4.5.1

Infrastruktura D znamená infrastrukturu potřebnou ke zpřístupnění „Výstupní kapacity“, jak je
tato vymezena v Příloze č. 2 této Smlouvy, zejména modernizaci hraniční předávací stanice
Lanžhot formou rozšíření obchodního měření, s výhradou úprav plynoucích z příslušné fáze
projektu (dále jen „Infrastruktura D“, její dokončení dále jen „Podmínka D“, a datum jejího
splnění dále jen „Datum splnění D“).
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4.5.2

4.6

Podmínka D je splněna při dosažení následujícího:
(a)

Provozovatel získal všechna územní rozhodnutí a/nebo územní souhlasy potřebné pro
Infrastrukturu D a všechna tato rozhodnutí a souhlasy nabyly právní moci (dále jen
„Podmínka D - Územní rozhodnutí“);

(b)

Provozovatel získal všechna veřejnoprávní povolení vyžadovaná k výstavbě, spuštění
a provozu Infrastruktury D (s výjimkou těch uvedených pod bodem (a) výše), zejména
veškerá stavební povolení, a všechna tato povolení nabyla právní moci; a

(c)

Provozovatel vyřešil všechny otázky týkající se vlastnictví nemovitostí, jejichž
vyřešení je třeba k výstavbě, získání potřebných povolení, spuštění a provozu
Infrastruktury D, zejména byla zřízena veškerá věcná břemena (smluvně nebo formou
vyvlastnění), a to vše je zaneseno do katastru nemovitostí.

Splnění podmínek vymezených v tomto čl. 4 výše má následující účinky:
(a)

Splněním Podmínky A se zpřístupňuje vstupní kapacita na Vstupním bodu v objemu
uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy (tato vstupní kapacita dále jen „Vstupní
kapacita A“);

(b)

Splněním Podmínky B se zpřístupňuje vstupní kapacita na Vstupním bodu v objemu
uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy (tato vstupní kapacita dále jen „Vstupní
kapacita B“);

(c)

Splněním Podmínky C se zpřístupňuje vstupní kapacita na Vstupním bodu v objemu
uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy (tato vstupní kapacita dále jen „Vstupní
kapacita C“); a

(d)

Splněním Podmínky D se zpřístupňuje výstupní kapacita na Výstupním bodu
v objemu odpovídajícím Výstupní kapacitě.

Vstupní kapacita A, Vstupní kapacita B, Vstupní kapacita C a Výstupní kapacita a jejich
předpokládaná postupná dostupnost jsou vymezeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
Vstupní kapacita A spolu se Vstupní kapacitou B jsou dále označovány jen „Vstupní
kapacita AB“. Vstupní kapacita A, Vstupní kapacita B a Vstupní kapacita C spolu představují
Vstupní kapacitu.
Podmínka A, Podmínka B, Podmínka C a Podmínka D jsou jednotlivě odkazovány jako „Podmínka“.
4.7

Vstupní kapacitu a Výstupní kapacitu bude Provozovatel Uživateli poskytovat postupně
způsobem uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy, vždy počínaje 1. říjnem příslušného
plynárenského roku, s výhradou uvedenou zejména v odst. 4.8 až odst. 4.12 níže.

4.8

Pokud některá z Podmínek nebude splněna v termínu umožňujícím poskytnutí příslušné části
kapacity v souladu s odst. 4.7 výše, Provozovatel tuto část kapacity poskytne Uživateli
následovně:
(a)

v 6 hod. SEČ dne bezprostředně následujícího po Datu splnění A (dále jen „Datum
zahájení A“) poskytne Provozovatel Uživateli vstupní kapacitu v objemu
odpovídajícím Vstupní kapacitě A (avšak v maximálním objemu Vstupní kapacity,
bude-li nižší), bez ohledu na to, že Vstupní kapacita pro daný plynárenský rok
vymezená v Příloze č. 1 může být vyšší než Vstupní kapacita A;

(b)

v 6 hod. SEČ dne bezprostředně následujícího po Datu splnění B (dále jen „Datum
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zahájení B“) poskytne Provozovatel Uživateli vstupní kapacitu v objemu
odpovídajícím Vstupní kapacitě AB (avšak v maximálním objemu Vstupní kapacity,
bude-li nižší), bez ohledu na to, že Vstupní kapacita pro daný plynárenský rok
vymezená v Příloze č. 1 může být vyšší než Vstupní kapacita AB;
(c)

v 6 hod. SEČ dne bezprostředně následujícího po Datu splnění C (dále jen „Datum
zahájení C“), poskytne Provozovatel Uživateli vstupní kapacitu v objemu
odpovídajícím Vstupní kapacitě; a

(d)

v 6 hod. SEČ dne bezprostředně následujícího po Datu splnění D (dále jen „Datum
zahájení D“ poskytne Provozovatel Uživateli výstupní kapacitu v objemu
odpovídajícím Výstupní kapacitě.

4.9

Nastane-li Datum částečného splnění C, vstupní kapacita v omezeném objemu odpovídajícím
části Vstupní kapacity C vymezené pro tento účel v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen
„Částečná vstupní kapacita C“) bude poskytnuta Provozovatelem Uživateli v den následující
po Datu částečného splnění C (dále jen „Datum částečného zahájení C“), aniž by tím bylo
dotčeno Datum zahájení C, jakmile dojde ke splnění Podmínky C.

4.10

Příslušný plynárenský rok, v němž nastane postupně Datum zahájení A, Datum zahájení B,
Datum zahájení C (popř. Datum částečného zahájení C) a Datum zahájení D (každé z nich
dále jen „Datum zahájení“), je dále označován jako „Výchozí plynárenský rok“. Výchozí
plynárenský rok bude stanoven samostatně pro každé z Dat zahájení. Uživatel je povinen
zaplatit cenu podle této Smlouvy vždy pouze za takovou část Vstupní kapacity a Výstupní
kapacity, která mu byla poskytnuta v souladu s tímto čl. 4 během příslušného Výchozího
plynárenského roku. Tato cena bude stanovena jako poměrná část ceny za roční kapacitu
platné v souladu s čl. 7 níže za příslušný Výchozí plynárenský rok.

4.11

Pokud
(a)

v Aukci jakoukoli kapacitu na Vstupním bodě rezervuje jeden uživatel nebo několik
uživatelů odlišných od Uživatele, a současně

(b)

vstupní kapacita skutečně dostupná v kterýkoliv daný moment bude nižší než kapacita
rezervovaná všemi těmito uživateli (včetně Uživatele),

objem vstupní kapacity, který Provozovatel poskytne Uživateli k Datu zahájení A, Datu
zahájení B a Datu zahájení C (popř. Datu částečného zahájení C), bude poměrně snížen tak, aby
bylo možné uplatnit totožné ustanovení ve smlouvě nebo smlouvách s tímto jiným uživatelem
nebo uživateli. Toto poměrné snížení bude provedeno na základě celkových objemů vstupní
kapacity rezervovaných příslušnými uživateli.
4.12 Pokud Provozovatel některou část Vstupní kapacity nebo Výstupní kapacity Uživateli
neposkytne z důvodu, že některá ze zvláštních odkládacích podmínek dle čl. 4 není splněna, pak
skutečnost, že taková část Vstupní kapacity nebo Výstupní kapacity nebude Provozovatelem
poskytnuta, nezakládá porušení této Smlouvy ze strany Provozovatele, a tedy Provozovateli ani
nevzniká žádná odpovědnost.

5.

Všeobecné odkládací podmínky

5.1

Závazky Provozovatele a Uživatele vymezené v odst. 1.1 a 1.2 výše platí pouze v případě
splnění všech následujících podmínek:
(a)

V souladu s Přílohou č. 3 této Smlouvy provedl Provozovatel ekonomický test, a
výsledek tohoto testu byl kladný.
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(b)

Stávající výstupní kapacita na Výstupním bodě, jak byla nabídnuta v Aukci, byla
rezervována následovně: (i) více než 80% nabízeného objemu pro plynárenský rok
2019/2020 a (ii) celý nabízený objem pro celé období plynárenských let 2020/2021 až
2031/2032.

(c)

Stávající vstupní kapacita vstupního bodu Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau a stávající
vstupní kapacita vstupního bodu Hora Svaté Kateřiny, jak byla nabídnuta v Aukci,
byla rezervována v plném objemu na celé období plynárenských let 2019/2020 až
2031/2032.

(d)

Byl uzavřen smluvní závazek mezi Provozovatelem a osobou přijatelnou pro
Provozovatele, kterým se tato osoba zavázala předložit nabídky v prvním kole
budoucích aukcí na stávající výstupní kapacitu na Výstupním bodě na dobu po 1. říjnu
2032 v množství přinejmenším odpovídajícím úrovním stanoveným v Části I. Přílohy
č. 4 této Smlouvy, a to za podmínky, že cena nabídnutá v jednotlivých aukcích
nepřevýší cenu platnou podle této Smlouvy, při zohlednění případné eskalace uvedené
v cenovém rozhodnutí platném v době uzavření této Smlouvy.

(e)

Byl uzavřen smluvní závazek mezi Provozovatelem a osobou přijatelnou pro
Provozovatele, kterým se tato osoba zavázala předložit nabídky v prvním kole
budoucích aukcí na část výstupní kapacity na Výstupním bodě vyčleněné podle
platných pravidel, přinejmenším na úrovních uvedených v Části II. Přílohy č. 4 této
Smlouvy, a to za podmínky, že cena nabídnutá v jednotlivých aukcích nepřevýší cenu
platnou podle této Smlouvy, při zohlednění případné eskalace uvedené v cenovém
rozhodnutí platném v době uzavření této Smlouvy.

5.2

Pokud některá z podmínek vymezených v odst. 5.1 výše nebude splněna do tří měsíců od
konce Aukce (dále jen „Rozhodné datum pro všeobecné odkládací podmínky“), může
Provozovatel od této Smlouvy odstoupit. Může tak učinit pouze do jednoho měsíce od
Rozhodného data pro všeobecné odkládací podmínky, bez ohledu na to, zda daná podmínka
byla po Rozhodném datu pro všeobecné odkládací podmínky mezitím splněna; pokud
k odstoupení nedojde do jednoho měsíce od Rozhodného data pro všeobecné odkládací
podmínky a způsobem stanoveným touto Smlouvou, toto právo zaniká. Smluvní strany jsou si
vědomy platnosti odst. 5.3 níže v případě ukončení Smlouvy podle tohoto odst. 5.2.

5.3

Pokud platnost této Smlouvy nebo její části bude ukončena podle odst. 5.2 výše nebo odst.
6.2(a), odst. 6.2(b), odst. 6.2(c) nebo odst. 6.3 níže, je Uživatel povinen:
(a)

nahradit Provozovateli veškeré přiměřené náklady, které mu vznikly v souvislosti
s touto Smlouvou a přípravou jejího plnění, zejména stavební a administrativní
náklady spojené se zpřístupněním Infrastruktury A, Infrastruktury B, Infrastruktury C
a Infrastruktury D (dále jen „Uznatelné náklady“). Smluvní strany výslovně
ujednávají, že Uznatelné náklady zahrnují zejména náklady na materiál, zařízení a
vybavení, stejně jako náklady vztahující se k modernizaci a vylepšení stávající
infrastruktury, které Provozovatel vynaloží za účelem poskytnutí přepravní kapacity
v termínech plynoucích z Přílohy č. 1 této Smlouvy, a dále zahrnují případné náklady
vyplývající z ukončení smluvních vztahů v souvislosti s takovým materiálem,
zařízením a vybavením. K částce Uznatelných nákladů bude přičten a taktéž uhrazen
poplatek za ukončení ve výši 10 %.

(b)

odškodnit Provozovatele za veškeré nároky uplatněné vůči němu jinými provozovateli
přepravních soustav v souvislosti s ukončením této Smlouvy a/nebo skutečností, že se
přeprava plynu na základě této Smlouvy neuskuteční.
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Tento odst. 5.3 se použije pouze v případě, že Uživatel je Kvalifikovaným uživatelem nebo je
členem Kvalifikované skupiny uživatelů; v posléze uvedeném případě Uživatel odpovídá za
splnění odst. 5.3 v úplnosti společně a nerozdílně s ostatními členy Kvalifikované skupiny
uživatelů.
Tento odst. 5.3 setrvává v platnosti jako samostatný závazek bez ohledu na ukončení této
Smlouvy z jakéhokoli důvodu.
5.4

Odst. 5.3 výše se nepoužije, pokud k nesplnění kterékoli z podmínek uvedených v odst. 5.1
výše ve lhůtě stanovené v odst. 5.2 výše došlo výhradně v důsledku úmyslného nebo
nedbalostního porušení povinností Provozovatele.

5.5

Načasování a rozsah platnosti závazků Provozovatele a Uživatele uvedených v odst. 1.1 a 1.2
výše jsou dále podmíněny splněním podmínek stanovených v čl. 4 výše.

6.

Doba trvání

6.1

Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a setrvá
v účinnosti, dokud budou nebo mají existovat práva nebo povinnosti z ní vyplývající. Doba
trvání rezervace příslušné přepravní kapacity je vymezena v Příloze č. 1 a podléhá podmínkám
vymezeným v čl. 4 výše.

6.2

Vedle případů stanovených v čl. 5 výše má Provozovatel právo od této Smlouvy odstoupit
v následujících případech:
(a)

pokud odůvodněně dojde k závěru, že jiný provozovatel přepravní soustavy neuvede
do provozu infrastrukturu potřebnou pro ekonomicky smysluplný provoz kterékoli
z částí Infrastruktury A, Infrastruktury B, Infrastruktury C nebo Infrastruktury D;
k takovému závěru lze rozumně dojít, zejména pokud:
(i)

příslušný subjekt učiní v této souvislosti oficiální prohlášení, nebo

(ii)

v rámci realizace kteréhokoliv z projektů, které mají být realizovány
příslušnými subjekty a které jsou nezbytné pro ekonomickou smysluplnost
provozu kterékoli z částí Infrastruktury A, Infrastruktury B, Infrastruktury C
nebo Infrastruktury D, nebyl učiněn žádný relevantní krok po dobu
přesahující 6 měsíců

V případě takového odstoupení se uplatní odst. 5.3 výše;
(b)

pokud odůvodněně dojde k závěru, že tlak plynu při předání na Vstupním bodě bude
nižší než 73 bar; v případě takového odstoupení se odst. 5.3 výše také uplatní;

(c)

pokud dojde k porušení některého ze závazků uvedených v odst. 5.1(d) a 5.1(e) výše;
toto právo může Provozovatel uplatnit pouze do 17 měsíců od skončení Aukce; pokud
dojde k porušení takového závazku ze strany Kvalifikovaného uživatele nebo ze
strany některého člena Kvalifikované skupiny uživatelů, jejímž členem je Uživatel,
odst. 5.3 výše se také uplatní;

(d)

pokud na základě Zásad cenové regulace pro odvětví elektroenergetiky plynárenství a
pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství pro V. regulační období,
vydaných ERÚ, dojde na základě některého ustanovení ke zhoršení ekonomického
výhledu Provozovatele; toto právo může Provozovatel uplatnit pouze do 17 měsíců od
skončení Aukce;

(e)

bez udání důvodu kdykoli do 15. února 2018.
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6.3

Provozovatel má dále právo od této Smlouvy odstoupit:
(a)

ve vztahu ke Vstupní kapacitě A tehdy, pokud Podmínka A - Územní rozhodnutí
nebude splněna do 31. července 2020;

(b)

ve vztahu ke Vstupní kapacitě B tehdy, pokud Podmínka B – Územní rozhodnutí
nebude splněna do 30. června 2020; v případě odstoupení od této Smlouvy podle
tohoto bodu (b) se odkazy na Vstupní kapacitu C v této Smlouvě stanou odkazem na
Částečnou vstupní kapacitu C s výjimkou odkazu v bodu (c) níže;

(c)

ve vztahu ke Vstupní kapacitě C tehdy, pokud Podmínka C – Územní rozhodnutí
nebude splněna do 30. května 2021;

(d)

ve vztahu ke Výstupní kapacitě tehdy, pokud Podmínka D – Územní rozhodnutí
nebude splněna do 30. září 2019.

V případě a v rozsahu odstoupení podle tohoto odst. 6.3 se uplatní odst. 5.3 výše. Jakékoli
odstoupení podle tohoto odst. 6.3 se nedotýká práva Provozovatele na odstoupení jakýmkoli
jiným způsobem podle téhož ustanovení nebo podle jakéhokoli jiného ustanovení této
Smlouvy.
6.4

Pokud je Uživatel Kvalifikovaným uživatelem, a zároveň má rezervovanou kapacitu u jiného
provozovatele sousední přepravní soustavy, která mu byla alokována v aukci v březnu roku
2017, může požádat, aby s ním Provozovatel uzavřel samostatnou dohodu upravující
podmínky odstoupení Uživatele od této Smlouvy, za podmínky kompenzace nákladů
Provozovateli, k nimž bude připočten poplatek za ukončení ve výši 10 % těchto nákladů.
Takové odstoupení od Smlouvy Uživatelem na základě takové dohody může být učiněno
pouze v termínu stanoveném v dohodě, který nebude později než 31. ledna 2018. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že uzavření takové smlouvy závisí čistě na uvážení
Provozovatele.

6.5

Uživatel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit jinak než v souladu s odst. 6.4 (při splnění
podmínky, že byla písemně uzavřena dohoda dle odst. 6.4 výše) nebo v případě zvlášť
závažného porušení této Smlouvy ze strany Provozovatele. Uživatel zejména není oprávněn
dovolávat se podstatné změny okolností nebo dlouhodobé povahy této Smlouvy jakožto
důvodů nebo argumentů k ukončení této Smlouvy nebo k potřebě obnovy jednání o ní.

6.6

Pokud Uživatel není Kvalifikovaným uživatelem, a zároveň smlouva odpovídající této
Smlouvě mezi Provozovatelem a jiným uživatelem bude ukončena v souladu s odst. 6.4 výše,
Smlouva automaticky zaniká. Provozovatel oznámí Uživateli ukončení Smlouvy dle tohoto
odst. 6.6 bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví.

6.7

Pokud Smlouva zanikne v souladu s odst. 5.2, odst. 6.2, odst. 6.3, odst. 6.4 výše nebo odst.
6.6, Uživatel, který si v Aukci rezervoval stávající vstupní kapacitu vstupního bodu Hora
Svaté Kateřiny a/nebo vstupního bodu Hora Svaté Kateřiny – Olbernhau, a/nebo stávající
výstupní kapacitu na Výstupním bodě (všechna tato kapacita rezervovaná v Aukci dále jen
„Související kapacita“) má právo vrátit Související kapacitu (tzn. ukončit příslušnou smlouvu
nebo smlouvy s Provozovatelem) ve výši, která přesahuje výši případné rezervace Uživatele
ve vztahu k vstupnímu bodu Hora Svaté Kateřiny, vstupnímu bodu Hora Svaté Kateřiny –
Olbernhau, nebo Výstupnímu bodu, pro plynárenský rok 2018/2019. Uživatel je oprávněn
uplatnit toto právo pouze do 30 dnů od ukončení této Smlouvy, přičemž uplynutím této lhůty
toto právo zaniká.
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7.

Cena

7.1

Cena za rezervaci kapacity podle této Smlouvy a přepravu plynu bude stanovena v souladu
s příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ.1

7.2

Pokud platné cenové rozhodnutí ERÚ umožňuje Uživateli zvolit si úhradu ceny za přepravu
této Smlouvy v EUR za fixní směnný kurz, tato možnost Uživatele, je-li využita, je pro něho
závazná po celou dobu trvání této Smlouvy zbývající po využití této možnosti, a nelze ji
změnit, ledaže předmětné cenové rozhodnutí stanoví jinak.

7.3

Fakturační a platební podmínky jsou stanoveny v Řádu.

8.

Odpovědnost za škodu

8.1

Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu, kterou jí způsobí porušením
svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní.

8.2

Celková výše odpovědnosti Provozovatele za škodu způsobenou porušením jeho povinností
plynoucích z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní nepřesáhne 5 % hodnoty
stanovené následovně: Hodnota odpovídající ceně stanovené ERÚ v jeho cenovém rozhodnutí
platném pro rok 2017, vztahující se k množství stanovenému jako součet (i) celkového objemu
Vstupní kapacity, jak je stanoven v Příloze č. 1 této Smlouvy, a (ii) celkového objemu
Výstupní kapacity, jak je stanoven v Příloze č. 1 této Smlouvy.

8.3

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou zásahem vyšší moci nebo tím, že nesplní svou
povinnost dle této Smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci. Zásahem vyšší moci se rozumí
zejména, avšak nikoliv výlučně:
(a)

jakékoli zpoždění na straně jiného provozovatele přepravní soustavy, které brání
Provozovateli v plnění této Smlouvy;

(b)

jakékoli zpoždění v řízení (zejména soudním nebo správním) týkajícím se plnění této
Smlouvy nebo přípravy plnění této Smlouvy Provozovatelem; nebo

(c)

jakékoliv jednání nebo nečinnost úřadů kteréhokoliv státu, zejména rovněž přijetí
nového zákonného nebo podzákonného předpisu.

8.4

Uživatel není oprávněn dovolávat se vyšší moci žádným způsobem a za žádných okolností.
Zejména platí, že nic z toho, co se stane mimo území České republiky (jako např. cokoli
týkající se kteréhokoliv jiného provozovatele přepravní soustavy), neumožňuje Uživateli
odstoupit od této Smlouvy nebo pozastavit či přerušit plnění této Smlouvy, popř. žádat obnovu
jednání o této Smlouvě.

8.5

Provozovatel je povinen vyvinout veškeré ekonomicky přiměřené úsilí k zajištění toho, aby
byly splněny Podmínka A, Podmínka B, Podmínka C, Podmínka D a podmínky vymezené
v odst. 5.1, a aby byl ve stavu umožňujícím splnit závazek vymezený v odst. 1.1 této Smlouvy
výše; pokud se však ukáže, že i když Provozovatel veškeré toto ekonomicky přiměřené úsilí
vyvinul, plnění této Smlouvy z jeho strany není možné nebo je možné pouze s takovými
obtížemi, v jejichž důsledku by bylo nepřiměřené po něm takové plnění požadovat, nedopouští
se neplněním porušení této Smlouvy, a nevzniká mu tak žádná odpovědnost vůči Uživateli.

8.6

Pokud je Uživatel Kvalifikovaným uživatelem, je povinen odškodnit Provozovatele proti

1

Bude dále potvrzeno / upraveno v souladu s finální podobou cenového rozhodnutí, až bude vydáno.
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veškerým nárokům uplatněným vůči němu jinými provozovateli přepravních soustav
v souvislosti s tím, že kterákoli z Podmínek byla splněna později, než bylo potřebné za účelem
zahájení poskytování služby přepravy v termínech vyplývajících z Přílohy č. 1 této Smlouvy.
Uživatel má totožnou povinnost dle předchozí věty v případě, že je členem Kvalifikované
skupiny uživatelů. V takovém případě Uživatel odpovídá v úplnosti společně a nerozdílně
spolu s ostatními členy Kvalifikované skupiny uživatelů. Uživatel se zprostí ve vztahu ke
konkrétní Podmínce povinnosti dle předchozích dvou vět, pokud prokáže, že Provozovatel
porušil ve vztahu k takové Podmínce svou povinnost stanovenou v odst. 8.5 výše.

9.

Závazek mlčenlivosti

9.1

Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se dozví
v souvislosti se sjednáváním, uzavřením nebo plněním této Smlouvy.

9.2

Smluvní strana může informace odkazované v odst. 9.1 výše sdělovat pouze v následujících
případech:
(a)

předmětné informace již vešly ve veřejnou známost;

(b)

sdělení předmětných informací je potřebné k plnění zákonných či jiných právních
povinností smluvních stran, včetně vyhovění požadavku příslušného orgánu;

(c)

v soudním nebo rozhodčím řízení zahájeném z podnětu kterékoli smluvní strany vůči
druhé smluvní straně v souvislosti s touto Smlouvou; nebo

(d)

předmětné informace jsou sděleny poradcům příslušné smluvní strany za podmínky,
že tito poradci jsou vázáni obdobným závazkem mlčenlivosti.

10.

Informační povinnost

10.1

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všem, co může mít podstatný vliv na
jejich práva nebo povinnosti plynoucí z této Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení postačí
zasílání informací elektronickou poštou.

11.

Zvláštní ujednání o kapacitě

11.1

Provozovatel se zavazuje pořádat aukce na vstupní kapacitu na Vstupním bodě a výstupní
kapacitu na Výstupním bodě v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této Smlouvy.

11.2

Uživatel se zavazuje předkládat nabídky v prvním kole na stávající výstupní kapacitu na
Výstupním bodě, jak bude tato kapacita nabízena v budoucích aukcích pořádaných
Provozovatelem pro období po 1. říjnu 2032, a to přinejmenším v objemu stanoveném v Části
I. Přílohy č. 5 této Smlouvy, a to za předpokladu, že cena nabídnutá na jednotlivých aukcích
nepřevýší cenu platnou podle této Smlouvy, při zohlednění eskalace stanovené v cenovém
rozhodnutí platném v době uzavření této Smlouvy.

11.3

Uživatel se zavazuje předkládat v prvním kole nabídky v budoucích aukcích na část výstupní
kapacity na Výstupním bodě vyčleněnou podle platných pravidel přinejmenším na úrovních
stanovených v Části II. Přílohy č. 5 této Smlouvy, s tím, že cena nabízená v předmětné aukci
nepřevýší cenu platnou podle této Smlouvy s přihlédnutím k jakékoli eskalaci stanovené
v cenovém rozhodnutí platném v době uzavření této Smlouvy.

11.4

Odst. 13.3 až 13.8 (včetně) a odst. 13.10 této Smlouvy se rovněž vztahují na toto ujednání
dle tohoto čl. 11 a Přílohy č. 5 této Smlouvy.

11.5

Ujednání dle tohoto čl. 11 a Přílohy č. 5 této Smlouvy zakládá dohodu oddělenou od této
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Smlouvy, a souhlas Uživatel a Provozovatele s ním se potvrzuje pouze jejich samostatnými
podpisy na místě k tomu uvedeném níže.

12.

Náhradní ujednání o kapacitě

12.1

Bude-li dle názoru Provozovatele přiměřeně zjištěno, že v případech uvedených v odst. 4.10
výše není možné zahájit poskytování kapacity rezervované na základě této Smlouvy dříve než
1. října plynárenského roku bezprostředně následujícího po Výchozím plynárenském roce, má
Provozovatel právo tuto skutečnost písemně oznámit Uživateli. Okamžikem doručení tohoto
oznámení je Uživatel vázán závazkem vymezeným v tomto čl. 12.

12.2

Uživatel se zavazuje předkládat nabídky v prvních kolech budoucích aukcí na krátkodobou
rezervaci vstupní kapacity na Vstupním bodě a krátkodobou rezervaci výstupní kapacity na
Výstupním bodě pro Výchozí plynárenský rok, s tím, že pro jednotlivá Data zahájení bude
Výchozí plynárenský rok stanoven samostatně. Co se týče trvání, tento závazek platí pro celou
dobu příslušného Výchozího plynárenského roku. Co se týče objemu, platí pro roční objem
kapacity rezervované Uživatelem na příslušný Výchozí plynárenský rok podle této Smlouvy
poměrně snížený tak, že pokrývá část Výchozího plynárenského roku zbývající po příslušném
Datu zahájení nebo datu, k němuž bylo doručeno oznámení podle odst. 12.1, podle toho, které
z nich nastane později.

12.3

Závazek v odst. 12.2 výše se uzavírá pro Vstupní kapacitu A, Vstupní kapacitu B, Vstupní
kapacitu C (a Částečnou vstupní kapacitu C, pokud bude platit) a Výstupní kapacitu vždy
samostatně.

12.4

Účelem tohoto čl. 12 je realizace záměru smluvních stran k zajištění maximálního využití
příslušné části Vstupní kapacity a Výstupní kapacity v příslušném Výchozím plynárenském
roce.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1

Preambule a Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Níže je uveden seznam všech
Příloh:
(a)

Předběžná příloha č. 1 (než ji nahradí Prozatímní příloha č. 1);

(b)

Prozatímní příloha č. 1 (jakmile nahradí Předběžnou přílohu č. 1 a než bude nahrazena
Přílohou č. 1 vyplněnou v souladu s čl. 2 výše);

(c)

Příloha č. 1: Rezervované kapacity;

(d)

Příloha č. 2: Předpokládané postupné zpřístupnění Vstupní kapacity A, Vstupní
kapacity AB a Vstupní kapacity a vymezení Částečné vstupní kapacity C;

(e)

Příloha č. 3: Kritéria ekonomického testu;

(f)

Příloha č. 4: Parametry všeobecných odkládacích podmínek stanovených v odst.
5.1(d) a 5.1(e);

(g)

Příloha č. 5: Zvláštní ujednání o kapacitě.

13.2

Objem skutečně přepraveného plynu bude měřen v souladu s Řádem.

13.3

Komunikace mezi smluvními stranami ve věcech spojených s touto Smlouvou bude probíhat
v anglickém jazyce a bude se přenášet především elektronickou poštou. Oznámení, která mají
nebo mohou mít podstatný vliv na práva a povinnosti smluvních stran (zejména změny Řádu,
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TATO ČESKÁ VERZE JE POUZE PRACOVNÍM PŘEKLADEM ANGLICKÉHO ORIGINÁLU
KONCEPT VÝLUČNĚ PRO ÚČELY KONZULTAČNÍHO PROCESU
TENTO DOKUMENT NEPŘEDSTAVUJE NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
oznámení podle odst. 12.1 výše a prohlášení spojená s ukončením této Smlouvy), budou
činěna elektronickou poštou a doporučenou poštou nebo prostřednictvím kurýra, přičemž
nezvratným důkazem jejich učinění bude jejich doručení poštou nebo kurýrem, a datum tohoto
doručení bude rozhodné. Toto ustanovení podléhá zejména odst. 13.7 níže.
13.4

Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem s vyloučením jeho kolizních norem.

13.5

Použití těchto ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na tuto Smlouvu se
tímto vylučuje: § 1727 (věta druhá a třetí), § 1748, § 1765, § 1766, § 1799, § 1800 a § 2000.

13.6

Stane-li se některá část této Smlouvy neplatnou, neúčinnou, nevymahatelnou nebo
neproveditelnou, platnost, účinnost, vymahatelnost nebo proveditelnost Smlouvy tím zůstane
nedotčena, ledaže tato neplatnost, neúčinnost, nevymahatelnost nebo neproveditelnost dané
části změní celý zbytek Smlouvy tak, že její pokračování již nebude přiměřeně možné.
Smluvní strany v dobré víře sjednají nahrazení tohoto neplatného, neúčinného,
nevymahatelného nebo neproveditelného ustanovení takovým ustanovením, které bude co
nejblíže původnímu záměru.

13.7

Jakékoli změny této Smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku (přičemž
komunikace elektronickou poštou se zde za písemnou formu nepovažuje) takto označeného a
podepsaného oběma smluvními stranami.

13.8

Odkládací podmínky vymezené v čl. 4 a 5 výše jsou ujednány výlučně ve prospěch
Provozovatele a ten se splnění kterékoli z nich může vzdát; jakákoli taková podmínka se
považuje za splněnou okamžikem doručení písemného oznámení Provozovatele Uživateli o
tom, že se jejího splnění vzdává, s tím, že musí být uveden výslovný odkaz na tento odst. 13.8
a výslovný odkaz na příslušné ustanovení této Smlouvy vymezující danou podmínku, jejíhož
splnění se Provozovatel vzdává.

13.9

Všechny spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou výhradně a s konečnou platností
řešeny v souladu s Rozhodčím řádem Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci
jmenovanými v souladu s tímto Rozhodčím řádem. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a
bude vedeno v anglickém jazyce.

13.10 Tato Smlouva se vyhotovuje v počtu dvou stejnopisů, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dne_________________________

Dne_________________________

___________________________

___________________________

za NET4GAS, s. r. o.
X
Jednatel

za X
X
X

___________________________
za NET4GAS, s. r. o.
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X
Jednatel
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Smluvní strany dále souhlasí se závazkem podle čl. 11 této Smlouvy v rozsahu vymezeném
v Příloze č. 5 této Smlouvy:

Dne _________________________

Dne_________________________

___________________________

___________________________

za NET4GAS, s. r. o.
X
Jednatel

za X
X
X

___________________________
za NET4GAS, s. r. o.
X
Jednatel
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Předběžná příloha č. 1
Maximální objem kapacity, která může být předmětem Smlouvy
(v GWh/den)

Plynárenský rok

Vstupní bod Brandov EUGAL

Výstupní bod Lanžhot

vstup

výstup

2019/2020

598.14

299.43

2020/2021

964,08

299.43

2021/2022

964,08

299.43

2022/2023

856.96

299.43

2023/2024

856.96

299.43

2024/2025

856.96

299.43

2025/2026

856.96

299.43

2026/2027

856.96

299.43

2027/2028

856.96

299.43

2028/2029

856.96

299.43

2029/2030

856.96

299.43

2030/2031

856.96

299.43

2031/2032

856.96

299.43

2032/2033

856.96

299.43

2033/2034

856.96

299.43

2034/2035

856.96

299.43

2035/2036

856.96

299.43

2036/2037

856.96

299.43

2037/2038

856.96

299.43

2038/2039

856.96

299.43
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Příloha č. 2
Předpokládaná postupná dostupnost Vstupní kapacity A, Vstupní kapacity AB a Vstupní
kapacity a vymezení Částečné vstupní kapacity C
(v GWh / den)

Plynárenský
rok

Vstupní kapacita
A
(tj. při splnění
Podmínky A)

2019/2020
2020/2021**
2021/2022
2022/2023
2038/2039

187,4
187,4
187,4
187,4

Brandov EUGAL Vstupní bod

Lanžhot Výstupní
bod

Vstup*

Výstup*

Vstupní kapacita
AB

Částečná vstupní
kapacita C

(tj. při splnění
Podmínky A a
Podmínky B)

(tj. při splnění
Podmínky A a
Podmínky C)

664,6
664,6
664,6
664,6

708
708
708

Vstupní kapacita
(tj. při splnění
Podmínky A,
Podmínky B a
Podmínky C)
1071,2
1071,2
1071,2

Výstupní
kapacita
(tj. při splnění
Podmínky D)
332,7
332,7
332,7
332,7

* Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v souladu s platnou právní úpravou se vstupní a výstupní
kapacita rezervuje zvlášť (přičemž tato Příloha č. 2 neobsahuje úplný seznam vstupních a výstupních
bodů soustavy Provozovatele). Rezervace kombinace příslušných kapacit na vstupních a výstupních
bodech tak, aby odpovídala obchodnímu záměru Uživatele, je výlučnou zodpovědností Uživatele.
** Poskytnutí kapacity v objemu a čase uvedeném v tabulce podléhá podmínkám stanoveným touto
Smlouvou. Zejména ve vztahu ke Vstupní kapacitě pro plynárenský rok 2020/2021 platí, že je
pravděpodobné, že nebude k dispozici tak, jak je uvedena v tabulce. Je nicméně možné, že bude
v průběhu plynárenského roku 2020/2021 přesto zpřístupněna v souladu s hodnotami uvedenými
v tabulce, pokud, mimo jiné, budou příslušné úřady postupovat maximálně efektivně, zejména pokud
bude jejich činnost podpořena přijetím příslušné novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, a pokud nebudou podána žádná odvolání proti vydaným povolením nebo
rozhodnutím o vyvlastnění.
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Příloha č. 3
Kritéria ekonomického testu (pro účely odst. 5.1(a) Smlouvy)
Ekonomický test se bude opírat zejména o následující kritéria:
1.

Tarif

Provozovatel vezme v úvahu tarif pro Vstupní kapacitu a Výstupní kapacitu stanovený v příslušném
cenovém rozhodnutí za předpokladu, že bude založen na vhodné a komplexní srovnávací analýze a
bude v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.

Objem Vstupní kapacity a Výstupní kapacity rezervované v Aukci

Minimální objem Vstupní kapacity rezervované v Aukci všemi uživateli by měl činit 100 % kapacity
Infrastruktury A, Infrastruktury B a Infrastruktury C nabízené v Aukci.
Minimální objem Výstupní kapacity rezervované v Aukci všemi uživateli by měl činit 100 % kapacity
Infrastruktury D nabízené v Aukci.
3.

Trvání rezervace Vstupní kapacity a Výstupní kapacity

Doba trvání rezervace Vstupní kapacity a Výstupní kapacity učiněné v Aukci ve výše stanoveném
objemu by měla být 20 let, jmenovitě 2019/2020 až 2038/2039.
4.

Rezervace stávající kapacity

Předpokládá se, že stávající výstupní kapacita na Výstupním bodě nabízená v Aukci bude rezervovaná
následovně: (i) více než 80 % nabízeného objemu pro plynárenský rok 2019/2020 a (ii) celý nabízený
objem pro celé období plynárenských let 2020/2021 až 2031/2032.
Předpokládá se, že stávající vstupní kapacita na vstupním bodě Hora Svaté Kateřiny - Olbernhau a
stávající vstupní kapacita na vstupním bodě Hora Svaté Kateřiny nabízená v Aukci bude rezervovaná
v plném rozsahu na celé období plynárenských let 2019/2020 až 2031/2032.
5.

Další odkládací podmínky

Všechny další všeobecné odkládací podmínky stanovené v odst. 5.1 této Smlouvy budou splněny.
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Příloha č. 4
Parametry všeobecných odkládacích podmínek stanovených v odst. 5.1(d) a (e)
(v GWh / den)

Část I.
Odst. 5.1(d) Smlouvy
Za účelem splnění všeobecné odkládací podmínky stanovené v odst. 5.1(d) této Smlouvy musí být
ujednání uzavřena alespoň v následujícím rozsahu.
Plynárenský
rok

Stávající Výstupní kapacita Lanžhot

2032/2033

730.944

2033/2034

730.944

2034/2035

730.944

2035/2036

730.944

2036/2037

730.944

2037/2038

730.944

2038/2039

730.944

Část II.
Odst. 5.1(e) Smlouvy
Za účelem splnění všeobecné odkládací podmínky stanovené v odst. 5.1(e) této Smlouvy musí být
ujednání uzavřena alespoň v následujícím rozsahu.
Plynárenský
rok

Stávající vyčleněná Výstupní kapacita Lanžhot

2022/2023

91.368

2023/2024

91.368

2024/2025

91.368

2025/2026

91.368

2026/2027

91.368

2027/2028

91.368

2028/2029

91.368
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2029/2030

91.368

2030/2031

91.368

2031/2032

91.368

2032/2033

91.368

2033/2034

91.368

2034/2035

91.368

2035/2036

91.368

2036/2037

91.368

2037/2038

91.368

2038/2039

91.368
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Příloha č. 5
Zvláštní ujednání o kapacitě
(v GWh / den)
Část I.
Odst. 11.2 Smlouvy
Uživatel přejímá závazek dle odst. 11.2 Smlouvy v rozsahu dle následující tabulky.
Plynárenský
rok

Stávající Výstupní kapacita Lanžhot

2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039

Část II.
Odst. 11.3 Smlouvy
Uživatel přejímá závazek dle odst. 11.3 Smlouvy v rozsahu dle následující tabulky.
Plynárenský
rok

Stávající vyčleněná Výstupní kapacita Lanžhot

2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031
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2031/2032
2032/2033
2033/2034
2034/2035
2035/2036
2036/2037
2037/2038
2038/2039
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