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Tato 

(A) NET4GAS je držitelem licence na přepravu plynu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod

2 ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Energetický zákon“)

(B) NET4GAS byl krizovým opatřením Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. MPO

22638/22/41200/01000 ze dne 28. dubna 2022 vydaným podle § 12a zákona č. 240/2000 Sb., o

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

pověřen k provádění aukcí na zajištění uskladnění plynu v zásobnících plynu na území České

republiky (dále jen „Aukce“) za podmínek dále stanovených v krizovém opatření (dále jen

„Krizové opatření“);

(C) Provozovateli ZP byla Krizovým opatřením uložena povinnost poskytnout Provozovateli

přepravní soustavy součinnost nezbytnou ke smluvnímu zajištění uskladnění plynu

v  zásobnících plynu pro skladovací rok 2022/2023 a zřídit každému, kdo je držitelem

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ USKLADNĚNÍ PLYNU 

A OMEZENÍ DISPOZICE S USKLADNĚNÝM PLYNEM  

byla uzavřena mezi následujícími smluvními stranami: 

NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14021, IČO: 27260364, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316, 

bankovní účet č. 217848053/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s., za kterou jedná 
Andreas Rau a Václav Hrach, kontaktní osoba Tomáš Vyležík a e-mail: aukce@net4gas.cz

(dále jen „NET4GAS" nebo „Provozovatel přepravní soustavy“) 

a

RWE Gas Storage CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ 108 00, 
IČO: 27892077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
124711, zastoupená Zbyňkem Pokorným a Zuzanou Kotykovou, kontaktní osoba Zbyněk Pokorný, 
email: gs.aukce@rwe.com

(dále jen „Provozovatel ZP“)

a

 (dále jen „Účastník aukce“) 

(NET4GAS, Účastník aukce a Provozovatel ZP dále společně také „Smluvní strany“, 

jednotlivě „Smluvní strana“)  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
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skladovací kapacity v zásobníku plynu na základě smlouvy sjednané s Provozovatelem ZP nebo 

uživatelem skladovací kapacity na základě jiné právní skutečnosti, smluvně zvláštní stavový 

účet (konto), na kterém bude vedeno množství plynu, jehož zajištění uskladnění vysoutěžil 

účastník trhu s plynem v Aukci. Provozovatel ZP tedy ve smyslu krizového opatření zřídí 

zvláštní stavový účet každému, kdo sjedná tuto smlouvu a je pro skladovací rok 2022/2023 

držitelem skladovací kapacity v zásobníku plynu na základě smlouvy sjednané 

s Provozovatelem ZP nebo uživatelem skladovací kapacity na základě jiné právní skutečnosti; 

(D) Záměrem Provozovatele ZP je za účelem splnění Krizového opatření zřídit Účastníkovi aukce

Zvláštní stavový účet dle bodu (C) preambule Smlouvy, na němž by uskladněný plyn podléhal

stanoveným omezením v zájmu zajištění bezpečnosti dodávek ve skladovacím roce 2022/2023;

(E) Účastník aukce má jako obchodník s plynem zájem účastnit se aukcí vypisovaných

Provozovatelem přepravní soustavy na základě Krizového opatření podle bodu (B) preambule

této Smlouvy a za odpovídající náhradu vtlačit a uskladnit nebo převést plyn na Zvláštní stavový

účet zřízený podle bodu (C) preambule této Smlouvy a podřídit se omezení dispozice

s množstvím plynu evidovaným na tomto Zvláštním stavovém účtu;

(F) Za účelem naplnění účelu Krizového opatření a zajištění dostatečného plynu v zásobnících

plynu po celý skladovací rok 2022/2023 by měl být závazek Účastníka aukce vtlačit a uskladnit

nebo převést plyn na Zvláštní stavový účet zřízený podle bodu (C) preambule této Smlouvy

utvrzen smluvní pokutou;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY TAKTO: 

1.1. Definice a výklad 

1.1.1. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy, jsou-li uvedeny 

velkým počátečním písmenem či jsou-li napsány velkými písmeny, následující význam: 

„Aukce“ má význam dle bodu (B) preambule této Smlouvy. 

„Dílčí smlouva“ je smlouva o zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s uskladněným plynem 

uzavřená podle této Smlouvy a v souladu s Podmínkami aukce potvrzeným výběrem Nabídky v Aukci, 

jejímž předmětem je závazek Účastníka aukce zajistit na základě smlouvy o uskladňování plynu či jiného 

právního titulu uskladnění plynu v MWh v zásobníku plynu na území České republiky provozovaném 

Provozovatelem ZP a přímo připojeném k přepravní soustavě České republiky nebo vzdání se práva na 

volnou dispozici s již uskladněným plynem v takovém zásobníku plynu, a to v rozsahu akceptované 

Nabídky v Aukci a za Smluvní cenu. 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty. 

„Energetický zákon“ znamená zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dle bodu (A) preambule této Smlouvy.  

„Krizové opatření“ znamená opatření Ministerstva průmyslu a obchodu podle bodu (B) preambule této 

Smlouvy. 

„Nabídka“ znamená nabídku podanou Účastníkem aukce v rámci vyhlášené Aukce, která byla vybraná 
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jako úspěšná v Aukci. 

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

„Podmínky aukce“ znamená podmínky Aukce vyhlášené NET4GAS za účelem plnění Krizového 

opatření, s nimiž Účastník aukce podáním Nabídky vyslovil souhlas. 

„Pravidla trhu s plynem“ znamená vyhlášku č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

„Sankční seznamy Evropské unie“ znamenají sankční seznamy Evropské unie vedené v souvislosti 

s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině a k datu uzavření této Smlouvy 

se jimi rozumí zejm., ale ne výlučně: všechny i autonomní sankce EU stanovené v základních sankčních 

předpisech, kterými jsou např. rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 208/2014; 

rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014, rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP a 

nařízení Rady (EU) č. 692/2014; a rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014; 

seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014; rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/395 (kterým se 

mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině); nařízení Rady (EU) 2022/394 (kterým se mění nařízení (EU) 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině); rozhodnutí Rady (SZBP) 

2022/399 (kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku); nařízení Rady (EU) 2022/398 (kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku); rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/430 (kterým se mění 

rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině). 

„Smlouva“ znamená tuto rámcovou smlouvu, ve znění případných pozdějších sjednaných změn 

a dodatků. 

„Smluvní cena“ má význam dle čl. 3.1.1 této Smlouvy. 

„Smluvní strany“ mají význam stanovený výše v úvodních ustanoveních této Smlouvy. 

"Vyšší moc“ má význam dle čl. 5.1.1 této Smlouvy. 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Zákon o evidenci skutečných majitelů“ znamená zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 

majitelů, ve znění pozdějších předpisů. 

„Zvláštní stavový účet“ znamená zvláštní účet Účastníka aukce zřízený Provozovatelem ZP podle 

podmínek této Smlouvy vedle účtu zřízeného podle smlouvy o uskladňování plynu uzavřené mezi 

Účastníkem aukce a Provozovatelem ZP za podmínek uvedené smlouvy o uskladňování plynu, přičemž 

v případě kolize podmínek obou smluv mají přednost podmínky této Smlouvy před podmínkami 

smlouvy o uskladňování plynu. 

1.1.2. Pojmy nedefinované v této Smlouvě mají význam přiřazený jim v právních předpisech, ve 

kterých jsou definovány nebo používány, zejména v Energetickém zákoně a Pravidlech 
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trhu s plynem. 

2. Předmět Smlouvy a závazky Smluvních stran

2.1. Předmět Smlouvy a společné závazky Smluvních stran

2.1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava smluvních podmínek, za kterých je Účastník aukce

povinen zajistit uskladnění plynu v MWh v  zásobníku plynu na území České republiky

přímo připojeném k přepravní soustavě České republiky provozovaném Provozovatelem

ZP v rozsahu a termínu podle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, která bude uzavřena

výběrem Nabídky v Aukci; dále je předmětem této Smlouvy úprava podmínek, za kterých

je Účastník aukce povinen podřídit se omezení dispozice s množstvím plynu odpovídajícím

množství plynu v rozsahu Dílčí smlouvy evidovaném na Zvláštním stavovém účtu, který

zřídí Provozovatel ZP podle čl. 2.3.1 Smlouvy níže a závazek NET4GAS zaplatit

Účastníkovi aukce Smluvní cenu podle čl. 3.1 Smlouvy. Dílčí smlouva může být uzavřena

na základě výsledku Aukce maximálně do výše skladovací kapacity dle smlouvy

o uskladňování plynu již dříve uzavřené mezi Účastníkem aukce a Provozovatelem ZP.

2.1.2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k plnění 

závazků dle této Smlouvy. O potřebě takové součinnosti jsou Smluvní strany povinny se 

vzájemně informovat bez zbytečného odkladu poté, co tato potřeba nastane, a dále 

postupovat tak, aby byly případné překážky plnění jednotlivých závazků dle této Smlouvy 

odstraněny v nejkratší možné době.   

2.2. Závazky Účastníka aukce 

2.2.1. Účastník aukce se zavazuje 

(a) vtlačit a uskladnit v zásobníku plynu na Zvláštním stavovém účtu zřízeném podle čl.

2.3.1  této Smlouvy množství plynu v MWh odpovídající množství plynu podle Dílčí

smlouvy nejpozději ve lhůtě pro vtlačení plynu podle parametrů vyhlášené Aukce

počínající prvního plynárenského dne následujícího po sjednání Dílčí smlouvy,

pokud předmětem Aukce nebylo zajištění uskladnění a vzdání se dispozice plynem

již uskladněným v době uskutečnění Aukce, nebo

(b) převést v zásobníku plynu na Zvláštní stavový účet zřízený podle čl. 2.3.1 této

Smlouvy nejpozději do druhého dne po sjednání Dílčí smlouvy množství plynu

v MWh odpovídající množství plynu podle Dílčí smlouvy v případě, pokud

předmětem Aukce bylo zajištění uskladnění a vzdání se dispozice plynem již

uskladněným v zásobníku plynu v době uskutečnění Aukce.

2.2.2. Závazek Účastníka aukce dle čl. 2.2.1. Smlouvy se považuje za splněný evidencí úplného 

množství vtlačeného a uskladněného plynu v MWh podle Dílčí smlouvy na Zvláštním 

stavovém účtu v případě dle čl. 2.2.1.(a) Smlouvy nebo převodem úplného množství plynu 

v MWh podle Dílčí smlouvy na Zvláštní stavový účet Účastníka dle čl. 2.2.1.(b) Smlouvy. 

2.2.3. Účastník aukce se dále zavazuje podřídit se omezení dispozice s množstvím plynu 

evidovaným na Zvláštním stavovém účtu dle čl. 2.2.1 Smlouvy následujícím způsobem: 
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(a) v období od uzavření této Smlouvy do 31. října 2022 nebude moci Účastník aukce

odtěžit ze zásobníku plynu ze Zvláštního stavového účtu žádné množství plynu a ani

převádět plyn ze Zvláštního stavového účtu; a

(b) v období od 1. listopadu 2022 do 1. února 2023 nebude moci Účastník aukce odtěžit

ze zásobníku plynu ze Zvláštního stavového účtu anebo převést ze Zvláštního

stavového účtu větší množství plynu než takové, aby v období:

1. od 1. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022 (do konce plynárenského dne, který

začal v průběhu 30. listopadu 2022) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno

alespoň 80% množství plynu v MWh odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu

množství plynu podle všech Dílčích smluv vysoutěžených v Aukcích,

2. od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2022 (do konce plynárenského dne, který

začal v průběhu 31. prosince 2022) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno

alespoň 60% množství plynu v MWh odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu

množství plynu podle všech Dílčích smluv vysoutěžených v Aukcích,

3. a od 1. ledna 2023 do 31. ledna 2023 (do konce plynárenského dne, který začal

v průběhu 31. ledna 2023) bylo na Zvláštním stavovém účtu evidováno alespoň

34% množství plynu v MWh odpovídajícího Dílčí smlouvě nebo součtu

množství plynu podle všech Dílčích smluv vysoutěžených v Aukcích.

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

Pokud nemá Účastník aukce smluvně zřízený Zvláštní stavový účet, na který lze přímo 

podávat nominace nebo renominace na vtláčení a těžbu plynu, je Účastník aukce povinen 

nejpozději do 20:00 hod plynárenského dne oznamovat Provozovateli ZP na emailovou 

adresu gsdispatching@rwe.com množství plynu vtláčeného nebo těženého do/z

zásobníku plynu, které má být evidované na Zvláštním stavovém účtu, a množství plynu, 

které má být evidované na jiném stavovém účtu u Provozovatele ZP. Pokud Účastník 

aukce nesplní povinnost podle věty první, eviduje se v případě vtláčení celková nominace 

nebo případná následná renominace vtláčení plynu na Zvláštním stavovém účtu až do 

jeho maximální hodnoty dané součtem množství dle všech Dílčích smluv a v případě 

těžby bude těžené množství plynu odečteno nejdříve z jiných stavových účtů až do jejich 

nulové hodnoty a následně ze Zvláštního stavového účtu. Celkový přírůstek množství 

plynu evidovaného na Zvláštním stavovém účtu za plynárenský den nesmí být vyšší než 

rozdíl množství plynu podle všech nominací a renominací na vtláčení plynu a těžbu plynu 

Účastníka aukce do/ze zásobníku plynu Provozovatele ZP v daný plynárenský den. 

Pokud Účastník aukce sjednal více Dílčích smluv, platí, že vtláčení plynu do zásobníku 

plynu se přičítá vždy na plnění té Dílčí smlouvy, která byla uzavřena nejdříve. Vtláčení 

plynu podle později sjednaných Dílčích smluv se přičítá na plnění pozdějších Dílčích 

smluv v pořadí, v jakém vznikly, a to vždy až po vtlačení a zaevidování úplného 

množství plynu na Zvláštním stavovém účtu podle předchozí Dílčí smlouvy. Ustanovení 

věty první a druhé se použijí obdobně pro převody množství plynu z jiného stavového 

účtu Účastníka aukce na Zvláštní stavový účet v případě, že Účastník aukce sjednal více 

Dílčích smluv na základě Aukcí, jejichž předmětem bylo zajištění uskladnění a vzdání se 

dispozice plynem již uskladněným v zásobníku plynu v době uskutečnění Aukce.   

Pokud bylo předmětem Aukce zajištění uskladnění a vzdání se dispozice plynem již 

uskladněným v zásobníku plynu v době uskutečnění Aukce, nelze na plnění podle Dílčí 

smlouvy převádět plyn již evidovaný na Zvláštním stavovém účtu Účastníka aukce.   
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2.2.7. Účastník aukce bere na vědomí, že závazek podle čl. 2.2.1 této Smlouvy je utvrzen smluvní 

pokutou v souladu s čl. 6.1 Smlouvy a nesplnění tohoto závazku zakládá právo NET4GAS 

na zaplacení smluvní pokuty a rovněž právo na odstoupení od Smlouvy za podmínek dále 

stanovených touto Smlouvou. 

2.3. Závazky Provozovatele ZP 

2.3.1. Provozovatel ZP se touto Smlouvou zavazuje neprodleně po sjednání této Smlouvy zřídit 

a po dobu platnosti této Smlouvy vést Účastníku aukce Zvláštní stavový účet pro 

uskladnění plynu za podmínek dle čl. 2.2.3 této Smlouvy a zajistit omezení Účastníka aukce 

v dispozici plynem na Zvláštním stavovém účtu tak, aby Účastník aukce nemohl odtěžit 

nebo převést ze zásobníku plynu ze Zvláštního stavového účtu větší množství plynu, než je 

stanoveno v čl. 2.2.3 této Smlouvy. Provozovatel ZP se zavazuje umožňovat převody plynu 

ve prospěch Zvláštního stavového účtu z jiného stavového účtu jednoho Účastníka aukce 

za podmínek této Smlouvy bezplatně. 

2.3.2. Provozovatel ZP se pro účely ověřování splnění Podmínek aukce a plnění Dílčích smluv 

zavazuje poskytovat NET4GAS na vyžádání informaci o tom, zda Účastník aukce sjednal 

s Provozovatelem ZP smlouvu o uskladňování plynu, o velikosti sjednané skladovací 

kapacity, dalších nezbytných technických podmínkách smlouvy o uskladnění plynu, a o 

plnění závazků Účastníka aukce podle Dílčích smluv. Účastník aukce s poskytování 

informací podle věty první souhlasí. 

2.3.3. Provozovatel ZP zasílá NET4GAS do 12.00 každého dne celkový stav množství plynu 

evidovaného nebo převedeného na Zvláštní stavový účet a denní přírůstek množství plynu 

na Zvláštním stavovém účtu každého Účastníka aukce za předchozí plynárenský den. 

Účastník aukce bere na vědomí, že informace podle věty první budou ze strany 

Provozovatele ZP dále využity k plnění jeho povinnosti uložené Krizovým opatřením 

informovat aspoň jednou týdně Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační 

úřad o množství plynu uskladněném v zásobnících plynu na základě aukcí realizovaných 

podle Krizového opatření.  

2.4. Závazky NET4GAS 

2.4.1. NET4GAS se zavazuje v souladu s platebními podmínkami dle čl. 3.2 této Smlouvy a po 

obdržení přehledu zasílaného Provozovatelem ZP podle čl. 2.3.3 Smlouvy uhradit Smluvní 

cenu, jestliže Účastníkovi aukce vznikne právo na její zaplacení.  

3. Smluvní cena a platební podmínky

3.1. Smluvní cena

3.1.1. Smluvní cena je cena v českých korunách (CZK) vysoutěžená v Aukci podle Dílčí smlouvy

a za Podmínek aukce, která je obsažena v potvrzení o výběru Nabídky zaslaném

Účastníkovi aukce v souladu s Podmínkami aukce.

3.1.2. Účastníkovi aukce vzniká právo na zaplacení Smluvní ceny, jestliže řádně a včas splní

povinnost vtlačení a uskladnění množství plynu podle Dílčí smlouvy a jeho evidence na

Zvláštním stavovém účtu podle čl. 2.2.1.(a) Smlouvy nebo povinnost převodu množství
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plynu na Zvláštní stavový účet dle čl. 2.2.1.(b) Smlouvy. 

3.2. Platební podmínky 

3.2.1. Smluvní cenu uhradí NET4GAS na základě faktury vystavené Účastníkem aukce. 

NET4GAS uhradí Smluvní cenu převodem odpovídající částky na bankovní účet Účastníka 

aukce uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na bankovní účet uvedený ve faktuře 

podle čl. 3.2.2 Smlouvy, liší-li se od bankovního účtu Účastníka aukce uvedeného v záhlaví 

této Smlouvy.  

3.2.2. Každá vystavená faktura bude obsahovat alespoň identifikaci Účastníka aukce, fakturovanou 

částku, identifikaci Dílčí smlouvy, za kterou Účastník aukce splnil povinnost dle čl. 2.2.1. 

Smlouvy, datum vystavení faktury a bankovní účet, na který má být fakturovaná částka uhrazena. 

Plnění, které se hradí na základě faktury, není předmětem DPH.  

3.2.3. Faktura bude zasílána elektronicky na podatelna@net4gas.cz a bude splatná do 21 dnů od 

doručení NET4GAS. Smluvní strany se dohodly, že závazek NET4GAS zaplatit Smluvní 

cenu podle tohoto článku Smlouvy se považuje za splněný v den, kdy je částka odpovídající 

Smluvní ceně odeslána z bankovního účtu NET4GAS uvedeného v záhlaví této Smlouvy 

ve prospěch Účastníka aukce.  

3.2.4. NET4GAS může fakturu vrátit Účastníku aukce v případě, že neobsahuje předepsané 

náležitosti nebo má jiné podstatné vady. Fakturu NET4GAS vrátí na emailovou adresu, ze 

které ji obdržel, a uvede důvod jejího vrácení. Účastník aukce fakturu dle povahy 

nesprávnosti opraví nebo nově vyhotoví. Vrácením faktury Účastníku aukce přestává běžet 

původní lhůta její splatnosti. Splatnost nové nebo opravené faktury bude 21 kalendářních 

dnů ode dne jejího doručení NET4GAS. Pokud bude NET4GAS rozporovat částku 

fakturovanou Účastníkem aukce, zavazuje se Účastník aukce na základě dohody Smluvních 

stran na nerozporované částce vystavit opravný doklad k původní faktuře. 

3.2.5. NET4GAS na základě nově vystavené faktury zaplatí nerozporovanou částku tak, jak je 

uvedeno výše v čl. 3.2.4 Smlouvy. 

4. Prohlášení a záruky Smluvních stran

4.1.1. Účastník aukce tímto prohlašuje a zaručuje, že:

(a) je držitelem licence na obchod s plynem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c)

bod 2 Energetického zákona, nebo mu bylo Energetickým regulačním úřadem

uznáno oprávnění k podnikání pro obchod s plynem udělené příslušným orgánem

jiného členského státu Evropské unie ve smyslu ustanovení § 7a Energetického

zákona;

(b) není subjektem figurujícím na Sankčních seznamech Evropské unie, ani není

vlastněn, spoluvlastněn či ovládán takovým subjektem a subjekt figurující na

Sankčním seznamu Evropské unie není ani jeho skutečný majitel podle Zákona

o evidenci skutečných majitelů, bez ohledu na výši případného majetkového podílu

takového subjektu;

(c) není v úpadku;

mailto:podatelna@net4gas.cz
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(d) není v inhibitoriu ani nebyl povinen předložit prohlášení o svém majetku;

(e) dle jeho nejlepšího vědomí nebyl vůči němu podán insolvenční návrh a ani podání

takového návrhu odůvodněně nehrozí; a

(f) dle jeho nejlepšího vědomí nebyl vůči němu podán návrh na nařízení exekuce,

popřípadě návrh na výkon rozhodnutí a ani podání žádného takového návrhu

odůvodněně nehrozí.

4.1.2. NET4GAS tímto prohlašuje a zaručuje, že: 

(a) je držitelem licence na přepravu plynu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod

2. ve spojení s § 4 odst. 2 Energetického zákona;

(b) není v úpadku;

(c) není v inhibitoriu ani nebyl povinen předložit prohlášení o svém majetku;

(d) dle jeho nejlepšího vědomí nebyl vůči němu podán insolvenční návrh a ani podání

takového návrhu odůvodněně nehrozí; a

(e) dle jeho nejlepšího vědomí nebyl vůči němu podán návrh na nařízení exekuce,

popřípadě návrh na výkon rozhodnutí a ani podání žádného takového návrhu

odůvodněně nehrozí.

4.1.3. Smluvní strana má právo požadovat po jiné Smluvní straně náhradu jakékoli škody vzniklé 

v důsledku nepravdivosti či neúplnosti výše uvedených prohlášení a záruk.  

5. Povinnosti Smluvních stran v případě vyšší moci

5.1. Vyšší moc

5.1.1. Vyšší moc znamená každou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku,

která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a bránila jí ve splnění její povinnosti

ze Smlouvy (dále jen „Vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné Smluvní

strany nebo vznikla až v době, kdy byla tato povinná Smluvní strana s plněním smluvené

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat,

však Vyšší mocí není.

5.1.2. Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

(a) nemožnost vtlačení plynu do zásobníku plynu z důvodu nemožnosti pořízení plynu

na velkoobchodním trhu a jeho dopravy do České republiky zejména v důsledku

omezení dodávek plynu do Evropské unie ze státu původu plynu;

(b) povinné vytěžení nebo jiná dispozice uskladněným plynem z důvodu plnění

povinnosti nebo povinností podle předpisů upravujících předcházení vzniku stavu

nouze, řešení stavu nouze nebo následky stavu nouze v plynárenství nebo povinností

uložených orgánem veřejné moci podle těchto předpisů, předpisů upravujících

krizové řízení nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie; nebo
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(c) neplánovaný výpadek (např. odstávka v důsledku poruchy či stabilizační odstávka)

provozu zásobníku plynu nebo systému zásobníku plynu na straně Provozovatele

ZP, který brání vtlačení plynu do zásobníku plynu a jeho evidenci na Zvláštním

stavovém účtu v množství požadovaném podle této Smlouvy.

5.2. Povinnosti Smluvních stran v případě Vyšší moci 

5.2.1. Nastalá okolnost Vyšší moci zprostí Smluvní stranu povinnosti plnit ty povinnosti podle 

této Smlouvy, kterých se Vyšší moc týká, po dobu trvání dané překážky. Pokud Smluvní 

strana poruší, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že 

poruší svoji povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, 

bezodkladně písemně informuje o takovém porušení nebo události, jakož i o předpokládané 

době jejího trvání, ostatní Smluvní strany, a vyvine veškeré možné úsilí k odvrácení takové 

události nebo jejích následků a k jejich odstranění. 

6. Sankční ujednání a náhrada škody

6.1. Smluvní pokuty

6.1.1. V případě, že Účastník aukce nesplní povinnost podle čl. 2.2.1 této Smlouvy, tj. nevtlačí

a neuskladní v zásobníku plynu na Zvláštním stavovém účtu množství plynu dle Dílčí

smlouvy nebo nepřevede v zásobníku plynu na Zvláštní stavový účet množství plynu podle

Dílčí smlouvy v termínu podle čl. 2.2.1 této Smlouvy, má NET4GAS nárok na zaplacení

smluvní pokuty ve výši součinu množství plynu v MWh, které není k prvnímu dni

následujícímu po dni, v němž měla být splněna povinnost podle čl. 2.2.1 této Smlouvy,

v rozporu s povinností Účastníka aukce stanovené v čl. 2.2.1 této Smlouvy evidováno na

Zvláštním stavovém účtu podle čl. 2.2.1.(a) této Smlouvy nebo převedeno na Zvláštní

stavový účet podle čl. 2.2.1.(b) této Smlouvy, a Smluvní ceny v Kč/MWh podle Dílčí

smlouvy.

6.2. Prodlení s plněním peněžitého závazku

6.2.1. V případě prodlení jakékoli Smluvní strany se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku

dle této Smlouvy je Smluvní strana, v jejíž prospěch má být peněžitý závazek uhrazen,

oprávněna uplatnit vůči Smluvní straně, která je v prodlení, úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením takového závazku, a Smluvní strana,

která je v prodlení, je povinna úrok z prodlení zaplatit.

6.3. Fakturace a platba sankcí

6.3.1. Pokud bude mít Smluvní strana nárok na zaplacení jakékoli sankce dle předcházejících

článků Smlouvy, vystaví k tíži druhé Smluvní strany fakturu, ve které vyčíslí výši

požadovaného nároku. Pokud druhá Smluvní strana nesouhlasí s výší fakturovaného

nároku, vyjádří nesouhlas s jeho výší do čtrnácti (14) dnů od data fakturace; jinak se má za

to, že s výší nároku souhlasí. Splatnost takové faktury činí čtrnáct (14) dní od okamžiku

jejího doručení povinné Smluvní straně, přičemž závazek podle tohoto článku Smlouvy se

považuje za splněný v den odepsání příslušné částky z bankovního účtu povinné Smluvní

strany uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
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6.4. Ostatní ujednání 

6.4.1. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty 

nemá vliv na povinnosti Smluvních stran řádně a včas plnit povinnosti dle této Smlouvy 

ani na možnost předčasného ukončení trvání závazků ze Smlouvy.  

6.4.2. V případě, že Smluvní strana uhradí druhé Smluvní straně jakoukoli smluvní pokutu podle 

této Smlouvy, může Smluvní strana, v jejíž prospěch byla smluvní pokuta uhrazena, i nadále za 

porušení předmětného závazku vymáhat po druhé Smluvní straně náhradu škody, ve výši 

přesahující částku smluvní pokuty.  

7. Trvání závazků dle Smlouvy a pravidla pro ukončení trvání závazků dle Smlouvy

7.1. Nabytí účinnosti Smlouvy

7.1.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem všech Smluvních stran.

7.1.2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do konce plynárenského dne, který začal dne

31. března 2023. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že konec

nouzového stavu, v jehož rámci a důsledku bylo vydáno Krizové opatření, nemá vliv na

účinnost této Smlouvy a trvání závazku vzniklého z této Smlouvy.

7.2. Nabytí účinnosti Dílčí smlouvy 

V souladu s Podmínkami aukce nabývá Dílčí smlouva účinnosti výběrem Nabídky v Aukci. 

7.3. Pravidla pro ukončení trvání závazků dle Smlouvy  

7.3.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že trvání závazků dle 

Smlouvy může být ukončeno jen dohodou všech Smluvních stran, odstoupením nebo 

výpovědí dle následujících článků této Smlouvy, přičemž odstoupení od Smlouvy nebo její 

výpověď jednou ze Smluvních stran Smlouvu ruší jako celek.  

Výpověď Smlouvy 

7.3.2. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že NET4GAS může vypovědět tuto Smlouvu 

kdykoliv i bez udání důvodů, a to s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Účastníku aukce nebo 

Provozovateli ZP do datové schránky, podle toho, ke kterému došlo později. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že Účastník aukce není povinen vracet Smluvní cenu, a to ani zčásti, 

pokud Smlouva zanikla v důsledku výpovědi NET4GAS až poté, co Účastníku aukce 

vznikl nárok na zaplacení Smluvní ceny od NET4GAS.  

Odstoupení od Smlouvy 

7.3.3. Smluvní strana může odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 

jinou Smluvní stranou, výhradně za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy níže, 

a to odstoupením doručeným oběma ostatním Smluvním stranám do jejich datových 

schránek. Smlouva zaniká okamžikem doručení odstoupení té Smluvní straně, které bylo 

odstoupení doručeno později. Smluvní strany jsou povinny si následně mezi sebou vypořádat 

poskytnutá plnění dle Smlouvy.  
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7.3.4. NET4GAS může od Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Účastník aukce nesplní povinnost vtlačit a uskladnit nebo převést množství plynu na

Zvláštní stavový účet podle čl. 2.2.1 této Smlouvy;

(b) Provozovatel ZP nesplní povinnost dle čl. 2.3.1 této Smlouvy a Účastníkovi nezřídí

nebo po dobu účinnosti Smlouvy nevede Zvláštní stavový účet; nebo

(c) prohlášení Účastníka aukce dle čl. 4.1.1(a) a 4.1.1(b) se ukáže jako nepravdivé.

7.3.5. Účastník aukce a Provozovatel ZP může od Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) NET4GAS neuhradí Účastníku aukce Smluvní cenu, ač k tomu byl podle podmínek

této Smlouvy povinen; nebo

(b) prohlášení NET4GAS dle čl. 4.1.2(a) se ukáže jako nepravdivé.

7.3.6. Provozovatel ZP může od Smlouvy odstoupit, pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku 

smlouvy o uskladňování plynu či jiného právního titulu opravňujícího Účastníka aukce k 

uskladnění plynu, jejichž existence je nezbytným předpokladem pro plnění závazku 

Účastníka dle Dílčí smlouvy.   

7.3.7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení, k jejichž úhradě je druhá Smluvní strana dle této Smlouvy povinna. 

Důsledky ukončení trvání závazků dle Smlouvy 

7.3.8. Skončením trvání jakýchkoli závazků dle Smlouvy nezanikají: 

(a) nároky na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty a na zaplacení úroků z prodlení

sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před ukončením trvání

závazků dle Smlouvy;

(b) pohledávky Účastníka aukce na úhradu Smluvní ceny za poskytnuté plnění dle

Smlouvy; a

(c) povinností Smluvních stran, které podle Smlouvy mají explicitně trvat i po ukončení

trvání závazků dle Smlouvy nebo u kterých tak výslovně stanoví zákon.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.1. Práva a povinnosti Účastníka aukce a Provozovatele ZP vyplývající ze smlouvy o

uskladňování plynu mezi nimi uzavřené nejsou touto Smlouvou dotčena, nestanoví-li tato

Smlouva výslovně jinak. Účastník aukce zejména bere na vědomí, že uzavřením této

Smlouvy nedochází k omezení jeho povinností vůči Provozovateli ZP na základě smlouvy

nebo smluv o uskladňování plynu sjednaných s Provozovatelem ZP, a zejména že i nadále

trvá jeho povinnost řádně a včas platit za službu skladování, bez ohledu na skutečnost, zda

řádně a včas obdrží Smluvní cenu dle této Smlouvy. Pokud tato Smlouva ukládá nebo

předpokládá oznamování, poskytování informací nebo jinou formu komunikace mezi
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Smluvními stranami, Smluvní strany oznamují, poskytují informace nebo jinak komunikují 

postupem a při využití kontaktních údajů podle smlouvy o uskladňování plynu sjednané 

mezi Smluvními stranami.  

8.1.2. Každá ze Smluvních stran tímto uděluje souhlas s poskytováním informací ostatním 

Smluvním stranám v rozsahu nezbytném pro naplnění jejího účelu.     

8.1.3. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že bez písemného souhlasu dotčené Smluvní strany 

nezpřístupní jakýmkoliv způsobem informace o obsahu této Smlouvy, které se v souvislosti 

se Smlouvou dozvěděly, s výjimkou veřejně publikovaných informací a zpřístupnění 

informací za účelem plnění zákonných povinnosti, a to ani v dílčím rozsahu třetí straně, 

s výjimkou orgánů veřejné moci, vůči kterým má Smluvní strana povinnost poskytování 

informací, a osob, které jsou ve vedení Smluvní strany, či jsou její zástupci a zaměstnanci, 

pro  které je poskytnutí takových informací zároveň nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy, 

a osob, které Smluvní strana použije pro naplnění účelu Smlouvy, přičemž Smluvní strana 

uzavře s takovou osobou dohodu o zachování důvěrnosti poskytovaných informací. 

Závazek ochrany důvěrných informací podle předchozí věty trvá i po ukončení trvání 

závazků z této Smlouvy. 

8.1.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu vyjednala a uzavřela, aniž by jednala 

v tísni či při jednání postrádala odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu Smlouvy. 

Smluvní strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu 

ustanovení § 433 OZ, přičemž každá z nich bere na sebe nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, a tudíž vylučuje aplikaci ustanovení § 1764, 1765 

odst. 1 a 1766 OZ. 

8.1.5. Žádná ze Smluvních stran nesmí, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit 

převod či přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této 

Smlouvy, zřídit k nim jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu 

ostatních Smluvních stran, s výjimkou zákonem upraveného právního nástupnictví.  

8.1.6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv spory o výklad a plnění této Smlouvy budou řešit 

prioritně vzájemným projednáním a dohodou.  Nepodaří-li se Smluvním stranám vyřešit 

vzniklý spor smírnou cestou do 60 dní ode dne, kdy kterákoliv Smluvní strana písemně 

požádá ostatní Smluvní strany o jednání podle věty první, jsou k jejich řešení příslušné 

obecné soudy České republiky místně příslušné podle sídla Provozovatele přepravní 

soustavy.  

8.1.7. Tato Smlouva vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této 

Smlouvy ke dni jejího uzavření. 

8.1.8. Tato Smlouva může být po jejím podpisu doplňována či pozměňována pouze po vzájemné 

dohodě Smluvních stran, a to písemně ve formě dodatku ke Smlouvě, není-li v této Smlouvě 

výslovně uvedeno jinak.  

8.1.9. Tato Smlouva byla vypracována a podepsána ve třech stejnopisech, a to po jednom 

stejnopise pro každou Smluvní stranu. 

8.1.10. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude v souladu s ním vykládána. Otázky 

výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ. 
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8.1.11. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho užití je nebo se stane 

nevymahatelným nebo neplatným na základě zákona nebo soudního rozhodnutí, dohodnou 

se Smluvní strany na odpovídající úpravě ustanovení této Smlouvy s ohledem na dopad na 

účely této Smlouvy. Platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo jejich užití tímto 

nebude nijak ovlivněna, vyjma případu, že by takovéto neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení bylo podstatnou náležitostí této Smlouvy. 

za NET4GAS, s.r.o. za Účastníka aukce  

Zbyněk Pokorný, 
Head of Sales

Zuzana Kotyková, 
Public Affairs Manager

za Provozovatele ZP
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