
 

Pravidla pro přidělování a správu kapacity  
a řízení překročení kapacity plynového zařízení  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ  

1.1 Tato pravidla pro přidělování a správu kapacity a řízení překročení kapacity 

plynového zařízení (dále jen "Pravidla") vydává společnost GLOBULA a.s., 

založená a existující podle práva České republiky, se sídlem v  Hodoníně, 

Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 28506065, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5870 (dále jen 

"GLOBULA"). 

1.2 Tato Pravidla mimo jiné stanovují podmínky pro přidělování nové plánované 

skladovací kapacity plynu (dále jen "Budoucí kapacita"), kterou má 

GLOBULA v budoucnosti vybudovat a provozovat (jak podrobněji specifikují 

články 2.9 a 2.10 níže).  

1.3 Tato Pravidla jsou připravena zejména v souladu s § 67a odst. 3 zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Energetický zákon") a vyhláškou 

Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu 

s plynem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Vyhláška").  

1.4 Tato Pravidla vychází z principu spravedlivého, transparentního a 

nediskriminačního přístupu ke skladovacím zařízením plynu.  

1.5 Tato Pravidla jsou vydávána ve vztahu k Budoucí kapacitě, která má být 

vybudována společností GLOBULA v rámci plánovaného budoucího 

zásobníku plynu Dambořice (dále jen "Projekt"). Jako je tomu u všech 

budoucích událostí, není jisté kdy (nebo zda vůbec) budou Projekt a Budoucí 

kapacita realizovány a společnost GLOBULA  si vyhrazuje právo zrušit 

jakékoli přidělení Budoucí kapacity učiněné dle těchto Pravidel, a to kdykoli 

před uzavřením příslušné Smlouvy o uskladňování plynu ohledně Budoucí 

kapacity (dále jen "Smlouva o uskladňování plynu").  

1.6 V souladu s § 67a odst. 3 Energetického zákona dne [DATUM] tato Pravidla 

přezkoumal a schválil Energetický regulační úřad. 

1.7 Tato pravidla byla vyhlášena dne [Den V – bude doplněno] (dále jen "Den 

vyhlášení").  

2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY A PRAVIDLA PŘIDĚLOVÁNÍ SKLADOVACÍ 

KAPACITY PLYNU  

2.1 Budoucí kapacita bude přidělena prostřednictvím procesu přidělení kapacity v 

souladu s podmínkami stanovenými v těchto Pravidlech (dále jen "Proces 

přidělení kapacity"). Proces přidělení kapacity bude jménem a na účet 
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společnosti GLOBULA organizovat společnost MND Gas Storage a.s., 

společnost propojená se společností GLOBULA, založená a existující podle 

práva České republiky, se sídlem v Hodoníně, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, 

IČ: 27732894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Brně, oddíl B, vložka 4925 (dále jen "MND GS").  

2.2 V rozsahu povoleném platnými právními předpisy, jakákoli fyzická osoba 

(která je plně způsobilá k právním úkonům) nebo právnická osoba se sídlem v 

České republice nebo v jiné zemi (dále jen "Žadatel") má právo účastnit se 

Procesu přidělení kapacity, pokud splní veškeré podmínky stanovené těmito 

Pravidly a uzavře smlouvu o účasti v Procesu přidělení kapacity (dále jen 

"Smlouva o účasti").  

2.3 Podmínkou pro účast Žadatele v Procesu přidělení kapacity je uzavření 

Smlouvy o účasti, jejíž vzor je připojen v Příloze 1 (Vzor Smlouvy o účasti), a 

to nejpozději do [Den V + 50].  

2.4 Minimální kapacita, o jejíž přidělení je Žadatel oprávněn žádat v Procesu 

přidělení kapacity, je pevně stanovena a musí se rovnat alespoň 0,10% (slovy 

jedné desetině procenta) Budoucí kapacity. Žádosti o přidělení kapacity 

menší než 0,10% Budoucí kapacity, žádosti o přidělení kapacity větš í než 

celková Budoucí kapacita nebo žádosti přesahující odpovídající částku 

Finanční jistoty složené podle článku 7.1 nejsou povoleny a na takové žádosti 

nebude v Procesu přidělení kapacity brán zřetel. Žadatel je povinen ve 

Smlouvě o účasti stanovit, zda je jeho žádost o přidělení kapacity 

proporcionálně dělitelná postupem dle článku 9. 

2.5 Pro vyloučení všech pochybností, součástí Projektu bude (kromě Budoucí 

kapacity specifikované v článku 2.9) i určitá zbývající skladovací kapacita 

(dále jen "Zbývající kapacita"), kterou společnost GLOBULA nabídne v den 

dokončení Projektu nebo v jiný den blízký tomuto dni.  

2.6 Po ukončení Smlouvy o uskladňování plynu nebude Budoucí kapacita nadále 

využívána Úspěšným žadatelem (dále jen "Volná kapacita") a bude spolu se 

Zbývající kapacitou k dispozici třetím stranám.  

2.7 Společnost GLOBULA nabídne Zbývající kapacitu i Volnou kapacitu na trhu 

mimo Proces přidělení kapacity transparentním a nediskriminačním 

způsobem a v souladu s předpisy upravujícími přístup třetích stran (např. 

současným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009) 

a příslušnými pravidly trhu s plynem, ve znění platném ke dni dokončení 

Projektu nebo ke dni, kdy se Volná kapacita stane dostupnou.  

2.8 Pro veškerou skladovací kapacitu v Projektu platí, že společnost GLOBULA 

umožní jednotlivým ukladatelům, aby svou smluvenou kapacitu mohli 

následně prodat na sekundárním trhu.  

2.9 Předpokládané parametry Projektu: 

 

a) Celková kapacita: 448 mil. m
3
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b) Budoucí kapacita (potenciální Volná 

kapacita): 

403 mil. m
3
 (90 % Celkové kapacity) 

c) Zbývající kapacita: 45 mil. m
3
 (10 % Celkové kapacity) 

2.10 Předpokládané parametry Budoucí kapacity:  

 

a)  Typ skladovací kapacity:  roční skladovací kapacita s pevným 

výkonem 

b) Lokalita: Dambořice 

c) Vlastník: GLOBULA 

d) Provozovatel: GLOBULA 

e) Produkt: dlouhodobá kapacita 

f) Skladovací období: na dobu určitou, a to na 15 let  

od 1. července 2016, 6:00 hod.  

do 1. dubna 2031, 6:00 hod. 

   

g) Maximální denní těžební výkon: 71 550 MWh denně, po dobu nejméně 45 

dní 

h) Doba těžby:  66 dní 

i) Maximální denní vtláčecí výkon: 42 930 MWh denně 

j) Doba vtláčení: 103 dní 

k) Datum dosažení Celkové kapacity: 1. dubna 2021  

l) Náběhové období: od 1. července 2016, 6:00 hod.  

do 1. dubna 2021, 6:00 hod. 

m) Parametry skladovací kapacity  

v Náběhovém období: 

viz Příloha 4 

n) Vtláčecí a těžební křivky: viz Příloha 5 

o) Plyn pro spotřebu:  bude poskytován Úspěšným žadatelem 

naturálně, na virtuální bod zásobníku, 

nejpozději k 30. dni měsíce, dle skutečné 

spotřeby zařízení během vtláčení 

v předchozím měsíci. Předběžný orientační 

odhad maximální spotřeby plynu činí 

25 000 m
3
 na 1 mil. m

3
 vtlačeného plynu, 

skutečná spotřeba bude známa až po 

uplynutí Náběhového období. Alternativně 

Úspěšný žadatel bude hradit náklady na 

spotřebované energie. 

2.11 Skutečný denní těžební a vtláčecí výkon bude záviset na zbývajícím 

disponibilním provozním objemu a dále na příslušných vtláčecích a těžebních 

křivkách. Podrobnější informace uvádí Příloha 5 těchto Pravidel.  

2.12 Žadatelé musí vzít na vědomí, že veškeré zde uvedené informace týkající se 

budoucího vývoje Projektu a Budoucí kapacity vycházejí z předpokladů a 

projekcí společnosti GLOBULA. Společnosti MND GS a GLOBULA 

neposkytují žádné záruky ohledně toho kdy, jakým způsobem a zda vůbec 
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bude Budoucí kapacita k dispozici. Pokud nedojde k  přidělení celé Budoucí 

kapacity, GLOBULA si vyhrazuje právo Proces přidělení kapacity zrušit. 

GLOBULA informuje Žadatele faxem o svém rozhodnutí Proces přidělení 

kapacity zrušit nejpozději následující pracovní den po jeho ukončení.  

2.13 GLOBULA si vyhrazuje právo Proces přidělení kapacity za nezměněných 

podmínek opakovat, přičemž je GLOBULA oprávněna stanovit novou 

minimální roční cenu dle článku 4.1, zkrátit lhůtu mezi vyhlášením a konáním 

nového Procesu přidělení kapacity na 30 dnů a přiměřeně upravit ostatní 

lhůty dle článku 12.  

2.14 GLOBULA je povinna neprodleně informovat Energetický regulační úřad o 

zrušení Procesu přidělení kapacity, popř. o rozhodnutí společnosti GLOBULA 

opakovat Proces přidělení kapacity, včetně informace o stanovení nového 

termínu konání Procesu přidělení kapacity a nové výše minimální roční ceny 

za uskladňování plynu v prvním skladovacím roce. 

2.15 Ve veškerých otázkách ohledně Procesu přidělení kapacity (avšak vyjma 

uzavření Smlouvy o uskladňování plynu a Smlouvy o poskytnutí Poduškového 

plynu) může jednat buď společnost GLOBULA sama, anebo jejím jménem a 

na její účet společnost MND GS jako organizátor Procesu přidělení kapacity. 

V druhém uvedeném případě se má za to, že MND GS vždy jedná jen jako 

zmocněnec a jakákoli práva a povinnosti tedy budou vznikat vždy přímo 

společnosti GLOBULA. 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OHLEDNĚ PODUŠKOVÉHO PLYNU  

3.1 V případě, že dojde k uzavření příslušné Smlouvy o uskladňování plynu 

ohledně Budoucí kapacity, bude Žadatel, který uspěje v Procesu přidělení 

kapacity (dále jen "Úspěšný žadatel"), povinen na celé Skladovací období 

poskytnout společnosti GLOBULA: (a) celkem 436 mil. m
3
 zemního plynu, 

pokud by Žadatel žádal o přidělení celé Budoucí kapacity, nebo (b) 

v poměrově nižší objem zemního plynu, odpovídající poptávané části Budoucí 

kapacity, pokud by Žadatel žádal o přidělení menší části než celé Budoucí 

kapacity, a to za účelem vytvoření plynové podušky nezbytné k výstavbě a 

provozu Budoucí kapacity (dále jen “Poduškový plyn”). Konečný objem 

poskytovaného Poduškového plynu bude odpovídat skutečně přidělené části 

Budoucí kapacity. 

3.2 Poduškový plyn musí být Úspěšným žadatelem poskytnut nejpozději do 

30. září 2014 a bude mu vrácen, jakmile to bude technicky možné, avšak 

nejpozději do 6 měsíců po ukončení Smlouvy o uskladňování plynu. 

Poduškový plyn musí být dodán v takové kvalitě, aby byl způsobilý k  přepravě 

společností NET4GAS, s.r.o., dle obchodních a technických podmínek pro 

přepravu zemního plynu společnosti NET4GAS, s.r.o. platných ke dni 

přepravy Poduškového plynu.  

3.3 Společnost GLOBULA, jako příjemce Poduškového plynu, bude Úspěšnému 

žadateli za užívání Poduškového plynu platit fixní roční poplatek ve výši  
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[poplatek bude doplněn společností GLOBULA v Den V] EUR (slovy: 

…………) za 1 000 m
3
 Poduškového plynu (dále jen "Poplatek za 

Poduškový plyn"). Pokud bude Poduškový plyn užíván po dobu kratší než 

kalendářní rok, Úspěšný uchazeč zaplatí poplatek, jenž bude poměrně (pro 

rata) zkrácen podle počtu uplynulých kalendářních dní, během nichž 

společnost GLOBULA Poduškový plyn užívala. Výše Poplatku za Poduškový 

plyn může být upravena pouze v rámci revize cen, která může být kdykoliv 

dohodnuta písemnou dohodou společnosti GLOBULA a Úspěšným 

žadatelem.  

3.4 Dodávku a užívání Poduškového plynu bude podrobně upravovat smlouva o 

poskytnutí Poduškového plynu, která bude uzavřena mezi společností 

GLOBULA a Úspěšným žadatelem (dále jen "Smlouva o poskytnutí 

Poduškového plynu"). Základní podmínky Smlouvy o poskytnutí 

Poduškového plynu jsou připojeny v Příloze 3. 

4. CENA ZA USKLADŇOVÁNÍ 

4.1 V Procesu přidělení kapacity bude minimální roční cena za uskladňování 

plynu v prvním skladovacím roce (od 1. dubna 2016 do 1. dubna 2017 (6:00 

hod)) činit [cena bude doplněna společností GLOBULA v Den V] EUR (slovy: 

……..) za 1 000 m
3
 přidělované Budoucí kapacity za rok uskladňování.  

4.2 Skutečná roční cena za uskladňování plynu v prvním skladovacím roce, která 

bude specifikována ve Smlouvě o uskladňování plynu, bude určena v Procesu 

přidělení kapacity postupem podle článku 9. (dále jen "Konečná cena"). 

Konečná cena bude stejná nebo vyšší než minimální roční cena uvedená 

výše. 

4.3 Konečná cena za první skladovací rok bude poměrově upravena tak, aby 

zohlednila skutečnost, že skladovací období od 1. července 2016 do 1. dubna 

2017 (6:00 hod) bude kratší než běžný skladovací rok (od 1. dubna běžného 

do 31. března následujícího kalendářního roku). 

4.4 Konečná cena bude podléhat každoroční indexaci podle vzorce uvedeného 

v základních podmínkách Smlouvy o uskladňování plynu připojeném 

v Příloze 2.   

5. PROCES PŘIDĚLENÍ KAPACITY 

5.1 Proces přidělení kapacity bude zahájen dne [Den V + 60] v 11:00 hod. V 

rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a v souladu s dalšími 

podmínkami těchto Pravidel se všichni Žadatelé musí k  Procesu přidělení 

zaregistrovat prostřednictvím informačního systému společnosti MND GS 

nejpozději do [Den V + 55], 11:00 hod.  

5.2 Proces přidělení kapacity bude ukončen dne [Den V + 60] v 16:00 hod. Pokud 

Proces přidělení kapacity nebude příslušného dne úspěšně ukončen do 
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stanoveného termínu ukončení (tj. do 16:00 hod.) (v důsledku převisu 

poptávky), bude tento proces pro příslušný den přerušen a následně obnoven 

v bezprostředně následujících pracovních dnech, a to vždy ve stejných 

časech pro zahájení a ukončení, až do doby, kdy bude Proces přidělení 

kapacity úspěšně ukončen a Budoucí kapacita bude přidělena.  

5.3 Před registrací k Procesu přidělení musí Žadatel doložit, že splňuje veškerá 

kvalifikační kritéria pro účast v Procesu přidělení kapacity, tj. především, že (i) 

uzavřel Smlouvu o účasti a (b) vykázal auditovaný roční obrat podle článku 

7.2, nebo řádně a včas zaplatil Finanční jistotu dle Smlouvy o účasti (dle toho, 

co je aplikovatelné), v kterémkoliv případě předložením společnosti MND GS 

písemných důkazů, které dostatečným způsobem prokazují splnění 

kvalifikačních kritérií.  

5.4 Pokud Žadatel nepředloží dostatečné důkazy podle článku 5.3, společnost 

MND GS nebude povinna zaregistrovat Žadatele k účasti v Procesu přidělení 

kapacity nebo bude oprávněna existující registraci Žadatele zrušit, neboť 

příslušný Žadatel se nekvalifikoval pro účast v Procesu přidělení kapacity. 

6. ZPŮSOB ZABEZPEČENÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A 

ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE 

6.1 Proces přidělení kapacity bude organizován elektronicky prostřednictvím 

zabezpečeného internetového rozhraní dostupného z veřejně přístupných 

webových stránek společnosti MND GS: www.gasstorage.cz. Podrobný 

uživatelský manuál k tomuto webovému rozhraní bude Žadatelům zpřístupněn 

ze strany MND GS nejpozději v [Den V+30].  

6.2 Pokud dojde v průběhu Procesu přidělení kapacity k selhání elektronické 

komunikace na straně Žadatele nebo MND GS, společnost MND GS dočasně 

přeruší Proces přidělení kapacity a bude o této skutečnosti informovat bez 

zbytečného prodlení všechny Žadatele faxem na číslo uvedené ve Smlouvě o 

účasti. Stejným způsobem bude MND GS informovat všechny Žadatele 15 

minut před znovuzahájením Procesu přidělení kapacity.  

7. FINANČNÍ JISTOTA  

7.1 S výjimkou splnění podmínky dle článku 7.2, je každý Žadatel, který uzavřel 

Smlouvu o účasti a bude se účastnit Procesu přidělení kapacity, povinen 

složit finanční jistotu (dále jen "Finanční jistota"). Finanční jistota bude 

složena: (a) buď ve výši 10.000.000,- EUR (slovy: deset milionů euro), pokud 

by Žadatel žádal o přidělení celé Budoucí kapacity, nebo (b) v  poměrově nižší 

částce, odpovídající poptávané části Budoucí kapacity, pokud by Žadatel 

žádal o přidělení menší části než celé Budoucí kapacity za účelem prokázání 

finanční způsobilosti Žadatele a k  pokrytí jeho závazků vůči společnosti MND 

GS a/nebo GLOBULA vzniklých v souvislosti s účastí Žadatele v Procesu 

přidělení kapacity.  

http://www.gasstorage.cz/
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7.2 Povinnost složit Finanční jistotu podle článku 7.1 se nevztahuje na Žadatele, 

jejichž auditovaný roční obrat přesahuje částku 100 .000.000,- EUR (slovy: sto 

milionů euro) (případně ekvivalent v jiné měně) za finanční rok končící ke dni 

[31. prosince 2011 – pozn. bude aktualizováno společností GLOBULA dle 

skutečného Dne V], nebo (pokud finanční období Žadatele neodpovídá 

kalendářnímu roku) za příslušné finanční období bezprostředně předcházející 

Procesu přidělení kapacity, pro které byla auditovaná roční účetní závěrka 

vypracována. 

7.3 Žadatel je povinen složit Finanční jistotu specifikovanou v  článku 7.1 na účet 

společnosti MND GS č. [účet] tak, aby byla Finanční jistota připsána na výše 

uvedený účet nejpozději [Den V + 54]. Pokud kterýkoli Žadatel nesloží 

Finanční jistotu podle článku 7.1 nebo nesplní kritéria pro výjimku z  této 

povinnosti podle článku 7.2, společnost MND GS nebude povinna 

zaregistrovat Žadatele k účasti v Procesu přidělení kapacity.  

7.4 MND GS vrátí částku Finanční jistoty na účet Úspěšného žadatele v  souladu 

se Smlouvou o účasti, nebo jiným způsobem, který příslušný Žadatel určí v 

písemné žádosti opatřené ověřenými podpisy svého statutárního orgánu, a to 

do 10 dnů po uzavření Smlouvy o uskladňování plynu a Smlouvy o poskytnutí 

Poduškového plynu. Všem ostatním Žadatelům MND GS vrátí částku 

Finanční jistoty do 10 dnů po úspěšném ukončení Procesu přidělení kapacity 

za podmínky, že příslušní Žadatelé neporušili tato Pravidla nebo Smlouvu o 

účasti. 

8. SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU 

Základní podmínky Smlouvy o uskladňování plynu, která má být uzavřena s 

Úspěšným žadatelem, jsou připojeny v Příloze 2. Podrobná pravidla týkající se 

závazného charakteru nabídky Žadatele a smluvního procesu upravují 

příslušná ustanovení Smlouvy o účasti.  

9. PRAVIDLA PRO REZERVACI BUDOUCÍ KAPACITY A PŘEVIS POPTÁVKY  

9.1 Žadatel podává požadavek na rezervaci Budoucí kapacity v příslušném kole 

Procesu přidělení kapacity formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná 

místa vyjadřujícího požadovaný procentuální podíl z Budoucí kapacity.  

9.2 Doba trvání jednotlivých kol Procesu přidělení je časově omezena na 10 

minut. Pokud žádosti Žadatelů o přidělení Budoucí kapacity v  průběhu 

Procesu přidělení kapacity vytvoří převis poptávky po přidělení kapacity (tj. 

součet požadavků je vyšší než 100 %), nedojde k přidělení žádné kapacity, 

příslušné kolo Procesu přidělení kapacity bude ukončeno a po navýšení roční 

ceny dosažené v předcházejícím kole o hodnotu podle článku 10. proběhne 

nové kolo Procesu přidělení kapacity.  

9.3 Žadatel může podat požadavek na rezervaci Budoucí kapacity v následujícím 

kole Procesu přidělení kapacity pouze do výše požadavku na rezervaci 
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Budoucí kapacity v předchozím kole, minimálně však ve výši podle článku 2 .4 

nebo v nulové výši. V případě, že v jednom kole nepodá Žadatel požadavek 

na rezervaci Budoucí kapacity (nebo podá požadavek v  nulové výši), nemůže 

již podávat požadavky na rezervaci Budoucí kapacity v žádném následujícím 

kole. 

9.4 Jednotlivá kola Procesu přidělení kapacity budou opakována, dokud součet 

požadavků na rezervaci Budoucí kapacity nebude nižší nebo roven 100 %.  

9.5 Nepřidělená část Budoucí kapacity je sestupně proporcionálně přidělována 

Žadatelům podle výše jimi dříve nabídnuté ceny, a při stejné nabídnuté ceně 

bude přidělena poměrově podle velikosti jejich požadavků v  daném kole. 

Maximální proporcionálně přidělená kapacita Žadatele v daném kole je rovna 

požadavku Žadatele v tomto kole, sníženého o kapacitu přidělenou Žadateli z 

kol s vyšší cenou.  

9.6 Žadateli, který svoji poptávku označil ve Smlouvě o účasti za nedělitelnou, 

nemůže být přidělena kapacita nižší, než je požadavek Žadatele v  daném 

kole upravený o přidělenou Budoucí kapacitu z aukčních kol s vyšší cenou.  

9.7 Cena za uskladňování v příslušné Smlouvě o uskladnění plynu je pro každou 

přidělenou část Budoucí kapacity dána cenou nabídnutou Žadatelem v kole, 

ve kterém došlo k přidělení části Budoucí kapacity Žadateli.  

10. NAVÝŠENÍ CENY MEZI JEDNOTLIVÝMI KOLY  

Mezi jednotlivými koly Procesu přidělení kapacity bude cena navyšována o  

[navýšení bude doplněno společností GLOBULA v Den V ] EUR (slovy ……) za 

1 000 m
3
. 

11. VZOR ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI  

Vzor elektronické žádosti pro první přístup k informačnímu systému společnosti 

MND GS (vyplnění probíhá podle obrazových pokynů) je připojen v Příloze 6. 

12. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Proces přidělení kapacity se bude řídit následujícím časovým harmonogramem:  

(a) Den vyhlášení Procesu přidělení kapacity:  [Den V] 

(b) Setkání s Žadateli:     [Den V + 30] 

(c) Uzavření Smlouvy o účasti:    [Den V + 50] 

(d) Doložení splnění kvalifikačních kritérií podle článku 5.3  [Den V + 55] 
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(e) Složení (případné) Finanční jistoty:    [Den V + 54] 

(f) Registrace Žadatelů o účast v Procesu přidělení kapacity:  [Den V + 

55], 11:00 

(g) Průběh Procesu přidělení kapacity: [Den V + 60], 11:00 – 16:00 

(h) Uzavření Smlouvy o uskladňování plynu a Smlouvy o poskytnutí 

Poduškového plynu: v období stanoveném v článku 3. Smlouvy 

o účasti  

(i) Vrácení Finanční jistoty: do 10 dnů od uzavření Smlouvy o 

uskladňování plynu a Smlouvy o poskytnutí Poduškového plynu, nebo 

jak je stanoveno v článku 7. nebo ve Smlouvě o účasti 

13. SEZNAM PŘÍLOH  

1. Vzor Smlouvy o účasti 

2. Základní podmínky Smlouvy o uskladňování plynu  

3. Základní podmínky Smlouvy o poskytnutí Poduškového plynu  

4. Parametry skladovací kapacity v Náběhovém období 

5. Vtláčecí a těžební křivky 

6. Vzor elektronické žádosti 
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PŘÍLOHA 1 

VZOR SMLOUVY O ÚČASTI 

SMLOUVA O ÚČASTI 

 
TATO SMLOUVA (dále jen "Smlouva") je uzavřena v souladu s § 269 odst. 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v den uvedený 
na podpisové straně, 

MEZI: 

(1) společností MND Gas Storage a.s., založenou a existující podle práva České 
republiky, se sídlem v Hodoníně, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 27732894, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 4925 (dále jen "MND GS"), zastoupenou [●],  

 DIČ:   CZ27732894 

bankovní spojení: [●] 

č. účtu:   [●] 

fax:   [●] 
 

(2) společností GLOBULA a.s., založené a existující podle práva České republiky, 
se sídlem v Hodoníně, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 28506065, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5870 
(dále jen "GLOBULA"), zastoupenou [●], a 

 DIČ:   CZ28506065  

bankovní spojení: [●] 

č. účtu:   [●] 

fax:   [●] 

a 
(2) společností [●], založenou a existující podle práva [●], se sídlem [●], [IČ: [●]], 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [Krajským/Městským] soudem v [●], 
oddíl [●], vložka [●]] (dále jen "Žadatel"), zastoupenou [●]  

 

DIČ:   [●] 

bankovní spojení: [●] 

č. účtu:   [●] 

fax :   [●] 

 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti stran upravující 

přidělení nové skladovací kapacity společnosti GLOBULA (dále jen “Budoucí 
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kapacita”), jak je blíže specifikováno v pravidlech pro přidělování a správu 

kapacity a řízení překročení kapacity plynového zařízení, vyhlášených 

společností GLOBULA dne [Den V] (dále jen "Pravidla"), prostřednictvím 

procesu přidělování kapacity, který je podrobně upraven v Pravidlech (dále 

jen "Proces přidělení kapacity"). 

1.2 Proces přidělení kapacity bude organizován a realizován společností MND 

GS v souladu s Pravidly a prostřednictvím elektronického portálu společnosti 

MND GS dne [Den V + 60].   

1.3 Žadatel bere na vědomí, že v souladu s článkem 2.15 Pravidel společnost 

MND GS jedná jen jako zmocněnec společnosti GLOBULA a veškerá práva a 

povinnosti v souvislosti s Procesem přidělení kapacity budou vznikat vždy 

přímo společnosti GLOBULA (ať již jednala sama, anebo prostřednictvím 

společnosti MND GS). 

 

2. Práva a povinnosti stran  

2.1 GLOBULA, případně MND GS jednající jejím jménem, se zavazují, že:  

(a) umožní Žadateli, který splnil veškerá kvalifikační kritéria a podmínky 

podle Pravidel a této Smlouvy, aby se účastnil Procesu přidělení 

kapacity (zadávání nabídek) prostřednictvím zajištěného 

elektronického portálu společnosti MND GS přístupného z jejích 

webových stránek, a to v rozsahu stanoveném (i) zákonem č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; (ii) vyhláškou Energetického 

regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve 

znění pozdějších předpisů; a (iii) Pravidly, pokud Žadatel v souladu 

s Pravidly zaplatil příslušnou Finanční jistotu (jak je tento pojem 

definován Pravidly a pokud se tato povinnost dle Pravidel uplatní), 

splnil všechna kvalifikační kritéria a podmínky stanovené Pravidly a 

touto Smlouvou, a řádně se zaregistroval na elektronickém portálu 

MND GS prostřednictvím poskytnutého uživatelského jména a 

přístupového hesla; 

(b) v souladu s podmínkami stanovenými Pravidly vrátí Finanční jistotu na 

účet Žadatele č. [● Pozn. doplní Žadatel]; a 

(c) bude dodržovat veškeré podmínky Procesu přidělení kapacity 

stanovené Pravidly.  

 

2.2 Žadatel se zavazuje, že: 
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(a) složí, pokud se povinnost složit Finanční jistotu uplatní, Finanční 

jistotu ve prospěch společnosti GLOBULA v souladu s  Pravidly na 

účet MND GS dle článku 7. Pravidel nejpozději do [Den V + 54], a tato 

zůstane složená u MND GS dokud nebudou splněny všechny 

podmínky pro její vrácení Žadateli, Žadatel nepostoupí své případné 

právo na vrácení Finanční jistoty na třetí osobu ani k  tomuto právu 

nezřídí žádné zástavní právo nebo jiné právo třetí strany;  

(b) bude dodržovat veškeré podmínky Procesu přidělení kapacity 

stanovené Pravidly a touto Smlouvou a bude těmito podmínkami 

vázán, jakoby Pravidla byla součástí této Smlouvy; a  

(c) neumožní přístup k zabezpečenému elektronickému portálu 

společnosti MND GS žádné třetí osobě. 

 

2.3 Žadatel stanovuje, že jeho žádost o přidělení kapacity [ je/není] dělitelná, tzn. že 

[je/není] možné Žadateli přidělit pouze proporcionální část požadované 

kapacity postupem dle článku 9. Pravidel.  

 

2.4 GLOBULA má právo inkasovat a ponechat si částku Finanční jistoty v případě, 

že Žadatel podstatným způsobem poruší jakékoli ustanovení této Smlouvy 

nebo Pravidel. Pokud tak GLOBULA učiní, neprodleně o této skutečnosti 

písemně uvědomí Žadatele a v takovém případě se má za to, že Finanční 

jistota představuje jednorázovou smluvní pokutu za porušení Smlouvy o účasti 

nebo těchto Pravidel ze strany Žadatele. Tato smluvní pokuta nemá vliv na 

práva společnosti GLOBULA na náhradu škody přesahující částku smluvní 

pokuty uhrazené Žadatelem.   

3. Smlouvy 

 

3.1 Jakákoli nabídka učiněná Žadatelem na základě Pravidel a této Smlouvy v 

průběhu Procesu přidělení kapacity bude považována za návrh adresovaný 

společnosti GLOBULA na uzavření: (a) Smlouvy o uskladňování plynu (jak je 

tento pojem definován Pravidly) ohledně Žadatelem poptávané kapacity 

(případně poměrově snížené kapacity, je-li to relevantní) za nejvyšší cenu 

nabídnutou Žadatelem v průběhu Procesu přidělení kapacity, a (b) Smlouvy o 

poskytnutí Poduškového plynu (jak je tento pojem definován Pravidly), v  obou 

případech za podmínek odpovídajících ve všech podstatných ohledech 

základním podmínkám, jež jsou připojeny v Přílohách 2 a 3 Pravidel.  

 

3.2 Návrh na uzavření smluv podle článku 3.1 výše bude neodvolatelný a pro 

Žadatele závazný po dobu, dokud nenastane pozdější z následujících dní: (a) 

den, kdy uplyne lhůta čtyř (4) měsíců ode dne, kdy byla nabídka učiněna; nebo 

(b) (pokud se Žadatel nebo GLOBULA důvodně domnívá, že by transakce 

zamýšlené Pravidly měl přezkoumat příslušný orgán pro ochranu hospodářské 

soutěže) den, kdy strany obdrží pravomocné a závazné rozhodnutí příslušného 
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orgánu pro ochranu hospodářské soutěže, nebo (v případě, že takové 

rozhodnutí nemůže být vydáno) dostatečné neformální potvrzení o tom, že 

příslušný orgán pro ochranu hospodářské soutěže nemá proti transakcím 

zamýšleným Pravidly a touto Smlouvou žádné podstatné námitky.  

 

3.3 V období dle článku 3.2 výše GLOBULA doručí Žadateli, který v Procesu 

přidělení kapacity uspěl, návrh Smlouvy o uskladňování plynu a návrh Smlouvy 

o poskytnutí Poduškového plynu, které budou ve všech podstatných ohledech 

odpovídat Přílohám 2 a 3 Pravidel. 

 

3.4 Žadatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud poruší jakoukoli 

podstatnou povinnost podle této Smlouvy, včetně zejména povinnosti uzavřít 

Smlouvu o uskladňování plynu a Smlouvy o poskytnutí Poduškového plynu, 

nahradí společnosti GLOBULA jakoukoli škodu, náklady nebo jinou újmu (dále 

jen "Škoda"), která vznikne v důsledku Žadatelova porušení povinnosti nebo 

v souvislosti s ním. Škoda bude vyčíslena společností GLOBULA a kromě 

jiného může zahrnovat: (a) přímou nebo nepřímou ekonomickou újmu vzniklou 

společnosti GLOBULA (například ušlý zisk) v souvislosti se zamýšlenou 

investicí do Projektu (jak je tento pojem definován Pravidly); (b) ztrátu 

příležitosti; (c) jakékoli zvýšení nákladů (např. pořizovacích nákladů a nákladů 

na obsluhu dluhu); a (d) plnou kompenzaci za částečné či úplné zmaření 

Projektu, jehož předpokládaná celková hodnota činí přinejmenším 120.000.000 

EUR (slovy: sto dvacet milionů eur). Pro vyloučení všech pochybností, hodnota 

Projektu dle předchozí věty nemá sloužit jako limitace Škody a Žadatel bere  na 

vědomí, že výše Škody může být vyšší než tato částka. 

 

4. Doba trvání Smlouvy 

 

4.1 Tato Smlouva je uzavřena výhradně na dobu trvání Procesu přidělení 

kapacity a její ustanovení se nevztahují na žádné jiné případy přidělování 

kapacity vyhlašované nebo realizované společností GLOBULA nebo 

společností MND GS.  

 

4.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.  

 

5.2 Jakékoli spory vzniklé na základě této Smlouvy nebo související s jej ím 

porušením, ukončením nebo neplatností budou pravomocně rozhodnuty podle 

pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory (International 

Chamber of Commerce – ICC) třemi rozhodci jmenovanými podle těchto ICC 

pravidel. MND GS a GLOBULA budou pro účely jmenování rozhodce 

považovány za jednu smluvní stranu a společně určí jednoho rozhodce a 
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Žadatel druhého rozhodce. Rozhodčí řízení se bude konat v Amsterdamu, 

Nizozemské království. Řízení bude vedeno v anglickém jazyce a rozhodčí 

nález bude pravomocný a pro strany závazný. Náklady rozhodčího řízení, 

včetně přiměřené odměny právních zástupců, budou hrazeny v souladu s výše 

uvedenými ICC pravidly rozhodčího řízení.  

 

5.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech. Každá ze stran 

obdrží jeden originální stejnopis.   

 

5.4 S ohledem na roli společnosti MND GS jako organizátora Procesu přidělení 

kapacity dle článku 1.2 výše se Žadatel zavazuje, že (kromě souhlasu s 

postoupením podle následujícího odstavce) poskytne veškeré souhlasy, 

vyjádření a uzavře či podepíše příslušné dokumenty (včetně Smlouvy o 

uskladnění plynu a Smlouvy o poskytnutí poduškovém plynu), tak, aby 

společnost GLOBULA byla po dokončení Projektu jediným poskytovatelem 

služeb uskladnění plynu a všech souvisejících plnění ve smyslu Pravidel i této 

Smlouvy. 

 

5.5 Práva a povinnosti upravené touto Smlouvou, ať již jako celek nebo jakákoli 

jejich část, mohou být postoupeny či převedeny na třetí stranu pouze 

s předchozím písemným souhlasem druhé strany této Smlouvy; toto se 

neuplatní na jakékoliv postoupení ze strany společnosti MND GS jako 

postupitele na společnost GLOBULA jako postupníka, ke kterému Žadatel tímto 

dává svůj výslovný souhlas.  

 

5.6 Strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy a že mu rozumí, a 

že si nejsou vědomy žádných překážek, nároků třetích stran ani jiných právních 

vad, které by bránily uzavření této Smlouvy nebo měly za následek její 

neplatnost. Na důkaz výše uvedeného připojují oprávnění zástupci stran své 

podpisy. 
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Dne [●] 

 

Za společnost MND Gas Storage a.s. 

 

_________________________ 

Jméno: 
Funkce: 

 

Dne [●] 

 

Za společnost GLOBULA a.s. 

 

_________________________ 

Jméno: 
Funkce: 

 

Dne [●] 

 

Za společnost [●]  

 

_________________________ 

Jméno: 
Funkce: 
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PŘÍLOHA 2  

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU  

(dále jen "Smlouva o uskladňování plynu") 

 

Strany: Společnost GLOBULA jako provozovatel zásobníku plynu 

a Úspěšný žadatel jako ukladatel (pro účely těchto 

Základních podmínek dále jen "Ukladatel"). 

Den uzavření: Smlouva o uskladňování plynu bude uzavřena ve stejný 

den jako Smlouva o poskytnutí Poduškového plynu. 

Účel: Úprava vztahů mezi Stranami ohledně služeb 

uskladňování plynu, kterou bude společnost GLOBULA 

poskytovat Ukladateli, a to zejména: 

(a) společnost GLOBULA bude poskytovat služby 

uskladňování plynu v souladu s Pravidly, Řádem 

provozovatele zásobníku plynu a Smlouvou o 

uskladňování plynu; 

(b) za poskytování služeb uskladňování plynu bude 

Ukladatel platit společnosti GLOBULA Cenu za 

uskladňování plynu. 

Definice: Pokud není výslovně stanoveno jinak, pojmy uvedené ve 

Smlouvě o uskladňování plynu s velkým písmenem budou 

mít význam, který jim byl přiřazen v Pravidlech a ve 

Smlouvě o poskytnutí Poduškového plynu. 

"Smlouva o poskytnutí Poduškového plynu" znamená 

smlouvu o poskytnutí poduškového plynu uzavřenou mezi 

společností GLOBULA a Ukladatelem jako dodavatelem, 

upravující podmínky pro dodávku, převzetí, užívání a 

vrácení Poduškového plynu nezbytného k   výstavbě a 

provozu Zásobníku plynu; 

"m
3
" znamená metr krychlový, tj. jednotku pro vyjádření 

skutečného provozního objemu plynu měřeného při teplotě 

15°C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti φ = 0; 

"Pravidla" znamená Pravidla pro přidělování a správu 

kapacity a řízení překročení kapacity plynového zařízení, 
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vydaná společností MND Gas Storage a.s. a schválená 

Energetickým regulačním úřadem dne []; 

"Řád provozovatele zásobníku plynu" znamená řád 

provozovatele zásobníku plynu, který bude vydán 

společností GLOBULA a schválen Energetickým 

regulačním úřadem, ve formě používané provozovateli 

zásobníků plynu v České republice.  

"Cena za uskladňování plynu" znamená částku hrazenou 

Ukladatelem společnosti GLOBULA za poskytování služeb 

uskladňování plynu, specifikovanou v článku Cena za 

uskladňování plynu a indexace; 

"Zásobník plynu" nebo “Projekt” znamená podzemní 

zásobník plynu, který společnost GLOBULA plánuje 

vybudovat v Dambořicích; 

"Předávací místo" znamená virtuální bod Zásobníku 

plynu, skutečná předávací místa Strany specifikují ve 

Smlouvě o uskladňování plynu. 

Vlastnické právo: (a) po celé Skladovací období bude Ukladatel výlučným 

vlastníkem jakéhokoli objemu plynu poskytnutého 

společnosti GLOBULA za účelem jeho uskladnění v 

souladu se Smlouvou o uskladnění plynu.  

(b) nebezpečí škody nebo zkázy na uskladňovaném plynu 

přechází z Ukladatele na společnost GLOBULA v 

Předávacím místě vtlačením uskladňovaného plynu, a 

ze společnosti GLOBULA na Ukladatele v Předávacím 

místě vytěžením uskladňovaného plynu. 

Skladovací období: Na dobu určitou 15 let (včetně Náběhového období) – od 

1. července 2016 (6:00 hod.) do 1. dubna 2031 (6:00 hod.) 

(dále jen "Skladovací období"). 

Kapacita v Náběhovém 

období: 

"Náběhové období" znamená období, během kterého není 

plně dosažena Budoucí kapacita, ale společnost 

GLOBULA umožní Ukladateli částečně využívat Zásobník 

plynu. Specifikace Náběhového období:  

(a) Náběhové období: od 1. července 2016 (6:00 hod.) do 

1. dubna 2021 (6:00 hod.); a 

(b) parametry skladovací kapacity v Náběhovém období: 
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budou uvedeny v příloze Smlouvy o uskladňování 

plynu.  

Budoucí kapacita:  (a) Budoucí kapacita: 403 mil. m
3
;  

(b) Typ skladovací kapacity: roční skladovací kapacita s 

pevným výkonem; 

(c) Lokalita: Dambořice; 

(d) Vlastník a provozovatel: GLOBULA; 

(e) Maximální denní těžební výkon: 71 550 MWh denně po 

dobu nejméně 45 dní; 

(f) Doba těžby: 66 dní; 

(g) Maximální denní vtláčecí výkon: 42 930 MWh denně; 

(h) Doba vtláčení: 103 dní; 

(i) Datum dokončení Budoucí kapacity: 1. duben 2021 

(6:00 hod); 

(j) Plyn pro spotřebu: bude poskytován Ukladatelem dle 

skutečné spotřeby zařízení během těžby a/nebo 

vtláčení. Předběžný orientační odhad spotřeby plynu 

činí 25 000 m
3
 na 1 mil. m

3
 vtlačeného plynu, skutečná 

spotřeba bude známa až po uplynutí Náběhového 

období.  

Vtláčecí a těžební 

údaje: 

Příslušné vtláčecí a těžební údaje budou uvedeny ve 

Smlouvě o uskladňování plynu. 

Cena za uskladňování 

plynu a indexace 

Cena za uskladňování plynu bude počítaná následovně: 

(a) první skladovací rok Skladovacího období: Cena za 

uskladňování plynu se bude rovnat Konečné ceně 

(poměrně upravené, aby zohlednila kratší skladovací 

období 1. červenec 2016 -- 1. duben 2017) (6:00 hod.); 

(b) následující skladovací roky: Cena za uskladňování 

plynu bude určena podle následujícího vzorce: 

(i) Cena za uskladňování plynu: 
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JCnr = JC2016 x (PPI) 

JCnr – roční jednotková cena v eurech, platná pro příslušný 

skladovací rok. 

JC2016 - roční jednotková cena v eurech, platná pro skladovací 

rok od 1. dubna 2016 do 1. dubna 2017 (6:00 hod.) (stejná 

jako Konečná cena). 

PPI - index cen průmyslových výrobců pro Českou republiku, 

zveřejněný Eurostatem pod názvem “Industry producer prices 

index, domestic market - annual data - (2005=100) (NACE 

Rev. 2)” a kódem: sts_inppd_a.) 

PPI = PPInr-1/PPI2015 

 PPInr-1 – hodnota indexu cen průmyslových výrobců platná 

pro předchozí skladovací rok. 

 PPI2015 – hodnota indexu cen průmyslových výrobců platná 

pro skladovací rok od 1. dubna 2016 do 1. dubna 2017. 

Pro vyloučení pochybností, hodnota indexu cen průmyslových 

výrobců pro skladovací rok od 1. dubna 2016 do 1. dubna 

2017 (6:00 hod.) činí 100,00%. 

 

Výše uvedená Cena za uskladňování plynu je bez DPH.  

Pro vyloučení pochybností, Cena za uskladňování plynu 

hrazena Ukladatelem, opravňuje Ukladatele využívat 

skladovací kapacitu na základě opakovaných vtláčecích 

a těžebních cyklů po dobu jednoho skladovacího roku bez 

omezení. 

Platební podmínky: (a) Ukladatel bude společnosti GLOBULA platit Cenu za 

uskladňování plynu řádně a včas v  souladu s článkem 

Cena za uskladňování plynu and indexace; 

(b) Cena za uskladňování plynu bude splatná měsíčně na 

základě faktury vystavené společností GLOBULA; 

(c) Společnost GLOBULA bude Ukladateli fakturovat 

částku pokrývající náklady na služby uskladňování 

plynu poskytnuté v daném měsíci, a to nejpozději 

pátého (5.) dne měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byly příslušné služby uskladňování plynu 

poskytovány. 

(d) Faktury vystavované společností GLOBULA budou 

splatné do dvacátého pátého (25.) dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byly příslušné 
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služby uskladňování plynu poskytnuty, a to na 

bankovní účet společnosti GLOBULA oznámený 

Ukladateli. 

(e) Faktury vystavované společností GLOBULA budou 

obsahovat veškeré povinné údaje vyžadované 

příslušnými daňovými a účetními předpisy platnými v 

České republice, v  Evropské unii a v zemi, ve které 

má Ukladatel své sídlo.  

Řád provozovatele 

zásobníku plynu 

(a) Řád provozovatele zásobníku plynu je pro Strany 

závazný. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi 

Smlouvou o uskladňování plynu a Řádem 

provozovatele zásobníku plynu má přednost Smlouva 

o uskladňování plynu. 

(b) Společnost GLOBULA bude Ukladatele informovat o 

veškerých změnách Řádu provozovatele zásobníku 

plynu písemně na emailovou adresu uvedenou 

Ukladatelem, a dále doporučenou poštou na adresu 

jeho sídla, vždy nejpozději 15 dní před datem účinnosti 

takové změny. 

Vyšší moc: Překážka, kterou dotčená Strana nemohla odůvodněně 

ovlivnit a kterou tato Strana nemohla při uzavření Smlouvy 

o uskladňování plynu předvídat, včetně přírodních 

katastrof, války a nepřátelských akcí, teroristických činů, 

stávek či jiných akcí souvisejících s právy zaměstnanců, 

požáru, zákonných opatření přijatých správními orgány bez 

ohledu na to, zda jsou legitimní, případů a událostí, které 

vyžadují neodkladnou inspekci či opravné práce, opatření 

nezbytných k odstranění bezprostřední nebezpečí . 

Omezení odpovědnosti: (a) Žádná ze Stran nenese vůči druhé Straně odpovědnost 

za ušlý zisk ani jiné obdobné nebo následné škody, 

avšak společnost GLOBULA nese odpovědnost za 

předvídatelné škody vzniklé Ukladateli v důsledku 

porušení Smlouvy o uskladnění plynu ze strany 

společnosti GLOBULA odpovídající smluvním pokutám 

nebo jiným obdobným nárokům uplatněným zákazníky 

Ukladatele pro nedodání zemního plynu ze strany 

Ukladatele v důsledku porušení povinností společnosti 

GLOBULA. 

(b) Společnost GLOBULA nenese vůči Ukladateli 
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odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou jinak než 

úmyslně nebo hrubou nedbalostí přesahující částku 50 

% Ceny za uskladňování. 

Postoupení: Přípustné pouze mezi propojenými osobami a na základě 

předchozího písemného souhlasu druhé Strany.  

Započtení nároků: Žádná ze Stran nemá právo provést započtení svých 

pohledávek jinak než na základě písemné dohody s 

druhou Stranou.  

Rozhodčí řízení a  

další obecná 

ustanovení: 

Jakékoli spory vzniklé na základě Smlouvy o uskladnění 

plynu nebo související s jejím porušením, ukončením nebo 

neplatností budou pravomocně rozhodnuty podle pravidel 

rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory 

(International Chamber of Commerce – ICC) třemi 

rozhodci jmenovanými podle těchto ICC pravidel. 

Rozhodčí řízení se bude konat v Amsterdamu 

v Nizozemském království. Řízení bude vedeno 

v  anglickém jazyce a rozhodčí nález bude pravomocný a 

pro Strany závazný. Náklady rozhodčího řízení, včetně 

přiměřené odměny právních zástupců, budou hrazeny v 

souladu s výše uvedenými ICC pravidly rozhodčího řízení.  

Ukončení:  Každá Strana může Smlouvu o uskladňování plynu ukončit 

pouze pokud (a) společnost GLOBULA ztratí licenci k 

provozování zásobníku plynu podle českého práva a tuto 

situaci není možné napravit do 90 dnů ode dne uplynutí 

platnosti licence; (b) společnost GLOBULA nemá platné 

povolení k  provozování Zásobníku plynu v souladu 

s  platným horním právem České republiky (pokud je 

takové povolení nezbytné) a tuto situaci není možné 

napravit do 90 dnů ode dne uplynutí platnosti povolení; 

nebo (c) z jiných důvodů, které si Strany sjednají ve 

Smlouvě o uskladňování plynu. 
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PŘÍLOHA 3 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODUŠKOVÉHO PLYNU 

(dále jen "Smlouva o poskytnutí Poduškového plynu")  

 

Strany: Společnost GLOBULA a Úspěšný žadatel jako dodavatel 

Poduškového plynu (pro účely těchto Základních podmínek 

(dále jen "Dodavatel") 

Den uzavření a 

Doba trvání Smlouvy: 

Smlouva o poskytnutí Poduškového plynu bude uzavřena 

ve stejný den jako Smlouva o uskladňování plynu.  

Smlouva o poskytnutí Poduškového plynu bude uzavřena 

na dobu od [datum zahájení dodávek dle dohody Stran] do 

uplynutí šesti (6) kalendářních měsíců po ukončení 

Smlouvy o uskladňování plynu (dále jen "Doba trvání 

Smlouvy"). 

 

Definice: Pokud není výslovně stanoveno jinak, pojmy uvedené ve 

Smlouvě o poskytnutí Poduškového plynu s velkým 

písmenem budou mít význam, který jim byl přiřazen v 

Pravidlech a ve Smlouvě o uskladňování plynu. 

"Dohodnuté množství" znamená 436 mil. m³ zemního 

plynu; 

"Poplatek za Poduškový plyn" znamená poplatek 

hrazený společností GLOBULA Dodavateli za užívání 

Poduškového plynu, jak je tento pojem definován níže;  

"Doba dodání" znamená časové období od 

[1. července 2013, (6:00) do 31. října 2013] nebo od 

[1. dubna 2014, (6:00) do 30. září 2014] [Konkrétní 

varianta bude zvolena Stranami.]; 

"Předávací místo" znamená místo, na kterém se Strany 

písemně dohodnou; 

"Smlouva o uskladňování plynu" znamená smlouvu o 

uskladňování plynu uzavřenou mezi společností GLOBULA 

a Dodavatelem v návaznosti na Proces přidělení kapacity 

dle Pravidel; 
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"m
3
" znamená metr krychlový, tj. jednotku pro vyjádření 

skutečného provozního objemu plynu měřeného při teplotě 

15°C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti φ = 0; 

"Pravidla" znamená Pravidla pro přidělování a správu 

kapacity a řízení překročeni kapacity plynového zařízení,    

vydaná společností MND Gas Storage a.s. a schválená 

Energetickým regulačním úřadem dne [•]; 

"Řád provozovatele zásobníku plynu" znamená řád 

provozovatele zásobníku plynu, který bude vydán 

společností GLOBULA a schválen Energetickým 

regulačním úřadem, ve formě používané provozovateli     

zásobníků plynu v České republice. 

"Zásobník plynu" nebo "Projekt" znamená nový 

podzemní zásobník plynu v obci Dambořice v České 

republice; 

"Doba trvání Smlouvy" má význam uvedený v části 

nazvané "Den uzavření a Doba trváni Smlouvy". 

Účel: Oprava vztahů mezi Stranami ohledně dodávky, převzetí, 

užívání a vrácení Poduškového plynu až do výše 

Dohodnutého množství za Poplatek za Poduškový plyn po 

Dobu trvání Smlouvy. 

Dodávka Poduškového 

plynu: 

(a) Dodavatel dodá v Době dodání společnosti  

GLOBULA Poduškový plyn v Dohodnutém množství 

na Předávací místo, a to řádně a včas, 

(b) společnost GLOBULA převezme Dohodnuté     

množství Poduškového plynu a využije jej pro účely 

vybudování a následného provozu Projektu, a 

(c) Dodavatel bude výlučně odpovědný za získání 

veškerých rozhodnutí, licencí a povolení v České 

republice nebo jinde, potřebných pro účely dodávky 

Poduškového plynu. 

Kvalita Poduškového 

plynu: 

Dodavatel dodá Poduškový plyn v takové kvalitě, aby byl 

způsobilý k přepravě provozovatelem přepravní soustavy     

v České republice a dle jeho podmínek. 
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Vlastnické právo a 

užívání: 

(a) Po celou Dobu trvání Smlouvy i po jejím uplynutí 

zůstává Dodavatel výlučným vlastníkem jakéhokoli        

objemu Poduškového plynu dodaného společnosti 

GLOBULA. 

(b) Dodavatel zajistí, aby společnost GLOBULA měla 

nerušenou držbu a mohla nerušené užívat 

Poduškový plyn po celou Dobu trvání Smlouvy bez 

zásahů ze strany Dodavatele nebo jakékoli třetí 

strany. Dodavatel zajistí, aby Poduškový plyn 

dodaný společnosti GLOBULA na Předávací místo 

nebyl zatížen žádnými zástavními právy, nároky, 

věcnými břemeny nebo jakýmkoli jiným zatížením a 

aby totéž platilo po celou Dobu trvání Smlouvy.  

(c) Poduškový plyn nebude nikdy považovaný za plyn 

uskladněný v Projektu ani nebude nezahrnut do 

žádného výpočtu ceny za uskladňování plynu podle 

Smlouvy o uskladňování plynu v souvislosti s 

Projektem. 

(d) Nebezpečí škody nebo zkázy Poduškového plynu 

přechází z Dodavatele na společnost GLOBULA na 

Předávacím místě v Době dodáni, a ze společnosti 

GLOBULA na Dodavatele na Předávacím místě v 

momentě vrácení Poduškového plynu. 

(e) Společnost GLOBULA tímto zaručuje, že 

Poduškový plyn, který bude vrácen Dodavateli na 

Předávací místo, nebude zatížen žádnými 

zástavními právy, nároky, věcnými břemeny ani 

jakýmkoli jiným zatížením. 

Poplatek za Poduškový 

plyn: 

(a) Společnost GLOBULA bude Dodavateli platit 

Poplatek za Poduškový plyn za užívání 

Poduškového plynu řádně a včas. 

(b) Poplatek za Poduškový plyn Dodavatel vypočítá 

jako násobek: (a) objemu Poduškového plynu (v 

m³), který má společnost GLOBULA k dispozici 

kterýkoli jednotlivý skladovací den; (b) počtu 

skladovacích dní, kdy měla společnost GLOBULA 

příslušný objem Poduškového plynu k dispozici; a 

(c) částky [poplatek dle Pravidel] Euro za 1000 m
3
 

za rok vydělené počtem dní kalendářního roku, za 
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který je poplatek za Poduškový plyn stanovován. 

(c) Poplatek za Poduškový plyn bude splatný měsíčně 

na základě faktury vystavené Dodavatelem. 

(d) Dodavatel bude společnosti GLOBULA fakturovat 

nejpozději do patnáctého (15.) dne každého měsíce 

následujícího po měsíci, za který má být Poplatek 

za Poduškový plyn uhrazen. 

(e) Faktury vystavované Dodavatelem budou splatné 

do dvacátého (20.) dne měsíce následujícího po 

měsíci, za který má být Poplatek za Poduškový plyn 

uhrazen, a to na bankovní účet Dodavatele 

oznámený společnosti GLOBULA.  

(f) Faktury vystavované Dodavatelem budou 

obsahovat veškeré povinné údaje vyžadované 

příslušnými daňovými a účetními předpisy      

platnými v České republice, v Evropské unii a v 

zemi, ve které má Dodavatel své sídlo. 

Revize Poplatku za 

Poduškový plyn: 

Poplatek za Poduškový plyn je pevně stanoven a jeho 

výše může být upravena pouze na základě písemné    

dohody mezi společností GLOBULA a Dodavatelem. 

Specifikace dodávek: Dodavatel dodá společnosti GLOBULA Dohodnuté    

množství Poduškového plynu v Době dodání 

prostřednictvím pevných rovnoměrných dodávek. 

Vrácení Poduškového 

plynu: 

(a) Společnost GLOBULA vrátí a dodá veškerý 

Poduškový plyn, poskytnutý Dodavatelem a 

převzatý společností GLOBULA během Doby 

dodání, zpět Dodavateli nejpozději do uplynutí šesti 

(6) kalendářních měsíců po ukončení Smlouvy o 

uskladňování plynu do virtuálního obchodního bodu 

nebo jiného bodu, na kterém se Strany písemně 

dohodnou. 

(b) Veškeré náklady na vrácení a dodání Poduškového 

plynu na Předávací místo (včetně nákladů na 

přepravu a vytěžení Poduškového plynu z Projektu) 

ponese výhradně společnost GLOBULA. 

(c) Společnost GLOBULA vrátí Poduškový plyn ve 
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sjednané kvalitě (specifikované v části "Kvalita 

Poduškového plynu"). 

(d) Se souhlasem Dodavatele má společnost 

GLOBULA právo na konci Doby trvání Smlouvy 

odkoupit celý objem Poduškového plynu nebo jeho 

část od Dodavatele za podmínek, na kterých se 

Strany dohodnou. 

Vyšší moc: Překážka, kterou dotčená Strana nemohla odůvodněně 

ovlivnit a kterou tato Strana nemohla při uzavření 

Smlouvy o poskytnutí Poduškového plynu předvídat, 

včetně přírodních katastrof, války a nepřátelských akcí, 

teroristických činů, stávek či jiných akcí souvisejících s 

právy zaměstnanců, požáru, zákonných opatření přijatých 

správními orgány bez ohledu na to, zda jsou legitimní, 

případů a událostí, které vyžadují neodkladnou inspekci či 

opravné práce, opatření nezbytných k odstranění 

bezprostřední nebezpečí. 

Omezení odpovědnosti: Žádná ze Stran nenese vůči druhé Straně odpovědnost 

za ušlý zisk ani jiné obdobné nebo následné škody.  

Postoupení: Přípustné pouze mezi propojenými osobami a na základě 

předchozího písemného souhlasu druhé Strany. 

Započtení: Žádná ze Stran nemá právo provést započtení svých 

pohledávek jinak než na základě písemné dohody s 

druhou Stranou. 

Rozhodčí řízeni a další 

obecná ustanovení: 

Jakékoli spory vzniklé na základě Smlouvy o poskytnutí 

Poduškového plynu nebo související s jejím porušením, 

ukončením nebo neplatností budou pravomocně 

rozhodnuty podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodni 

obchodní komory (International Chamber of Commerce - 

ICC) třemi rozhodci jmenovanými podle těchto ICC 

pravidel. Rozhodčí řízení se bude konat v Amsterdamu v 

Nizozemském království. Řízení bude vedeno v anglickém 

jazyce a rozhodčí nález bude pravomocný a pro Strany 

závazný. Náklady rozhodčího řízení, včetně přiměřené 

odměny právních zástupců, budou hrazeny v souladu s 

výše uvedenými ICC pravidly rozhodčího řízení. 
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Ukončení: Každá Strana může Smlouvu o poskytnutí Poduškového 

plynu ukončit pouze pokud (a) společnost GLOBULA ztratí 

licenci k provozování zásobníku plynu podle českého 

práva a tuto situaci není možné napravit do 90 dnů ode 

dne uplynutí platnosti licence; (b) společnost GLOBULA 

nemá platné povolení k provozování Projektu v souladu s 

platným horním právem České republiky (pokud je takové 

povolení nezbytné) a tuto situaci není možné napravit do 

90 dnů ode dne uplynutí platnosti povolení; nebo (c) z 

jiných důvodů, které si Strany sjednají ve Smlouvě o 

poskytnutí Poduškového plynu. 

 



 28 

PŘÍLOHA 4 

 

Vtláčecí a těžební křivky 
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PŘÍLOHA 5 

 

Parametry skladovací kapacity v Náběhovém období 

 

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budoucí kapacita mil. m
3 104 153 225 268 284 403 

Max. denní těžební výkon mil. m
3
/den 3,60 3,60 3,60 6,75 6,75 6,75 

Max. denní těžební výkon MWh/den 38160 38160 38160 71550 71550 71550 

Doba těžby počet dní 35 47 67 56 59 66 

Max. denní vtlačecí výkon mil. m
3
/den 2,70 2,70 2,70 4,05 4,05 4,05 

Max. denní vtlačecí výkon MWh / den 28 620 28 620 28 620 42 930 42 930 42 930 

Doba vtláčení počet dní 42 60 85 71 75 103 
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PŘÍLOHA 6 

Vzor elektronické žádosti 

Vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele 

zásobníku plynu. 

A. Právnické osoby 

 

Obecné informace 

Obchodní firma:
1
  

Forma:  

Sídlo:  

PSČ:  

Ulice a č. p.:  

Stát:  

Doplňující Informace 

IČ:  

DIČ:  

Číslo energetické licence:
2
  

Banka:  

Předmět podnikání žadatele 

Seznam zapsaných 

obchodních aktivit: 

 

Osoby oprávněné jednat za žadatele 

Jméno:  Příjmení:  Dat. narození:  

Jméno:  Příjmení:  Dat. narození:  

Jméno:  Příjmení:  Dat. narození:  

                                                      
1
 Právnická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku uveden svůj název. 

2
 Nepovinný údaj 
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Adresa pro doručování do vlastních rukou  

Ulice, č. p., město, stát:   

Kontaktní osoba  

Jméno a příjmení:   

Tel. č.:   

Fax:  - 

E-mail:   

Přístup do aukčního systému  

Uživatelské Jméno:   

Přístupové heslo:   

Přístupové heslo (kontrola):   

B. Fyzické osoby 

 

Obecné informace 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Tel. č.:  

Fax:  

E-mail:  

Bydliště:  

PSČ:  

Ulice a č. p.:  

Stát:  

Doplňující informace 

IČ:  
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DIČ:   

Číslo energetické licence:
3
   

Banka:   

Předmět podnikání žadatele  

Seznam zapsaných 

obchodních aktivit: 

  

Adresa pro doručování do vlastních rukou  

Ulice, č. p., město, stát:   

Přístup do aukčního systému  

Uživatelské jméno:   

Přístupové heslo:   

Přístupové heslo (kontrola):   

 

                                                      
3
 Nepovinný údaj 


