
Č.p. Bod Dotčené ustanovení Připomínka/Zdůvodnění Návrh na nové znění Vypořádání

1
3.

1 odst.

Elekronická rezervace denní skladovací kapacity s pevným

výkonem probíhá na základě uzavřené rámcové smlouvy,

která blíže stanoví podmínky a postupy rezervace kapacit

prostřednictvím elektronické rezervace.

Návrh na změnu:

Požadujeme doplnění vzoru rámcové smlouvy do přílohy tohoto 

Řádu.

Zdůvodnění:

Požadujeme, aby vzor rámcové smlouvy podle odst. prvního části 3. 

(strana 9) byl uveden v příloze tohoto řádu, jelikož se jedná o zásadní 

podmínky pro rezervaci krátkodobých smluv, které by měly být 

součástí tohoto řádu.

Akceptováno s úpravou

Vzhledem k častým změnám právního řádu nebude 

rámcová smlouva přílohou řádu, pro zachování 

transparentnosti bude rámcová smlouva k dispozici 

na webových stránkách provozovatele zásobníku 

plynu. Definice rámcové smlouvy je obsažena v řádu, 

tato definice určuje obsah této smlouvy. 

2
3. 

odst. 2

Postup rezervace denní skladovací kapcity s přerušitelným 

výkonem je stanoven v dlouhodobých  skladovacích 

smlouvách, nebo v rámcové smlouvě k rezervaci denní 

skladovací kapacity s pevným výkonem

Návrh na změnu:

Požadujeme vypuštění sousloví : "v dlouhodobých skladovacích 

smlouvách"

Zdůvodnění:

Požadujeme, aby v odst. druhém části 3. (strana 9) byla vypuštěna 

slova „v dlouhodobých skladovacích smlouvách,“ . Domníváme se, že 

podmínky pro rezervaci krátkodobé přerušitelné kapacity mají být 

stanoveny samostatně a nikoliv v dlouhodobé smlouvě.

Akceptováno

3 8

8. Technologický plyn

a) Plyn pro pohon kompresorů, pro předehřev a technologii 

sušení plynu (dále také "Plyn pro technologické účely") si 

zajišťuje Skladovatel.

b) Náklady s pořízením Plynu pro technologické účely, resp. 

metodika cenotvorby těchto nákladů, se stanoví v příslušné 

smlouvě o uskladňování plynu

Návrh na změnu:

Požadujeme vypuštění bodu 8.

Zdůvodnění:

Požadujeme odstranit část 8. Nesouhlasíme s tím, aby technologický 

plyn byl vybírán samostatně jako dodatečná platba nad cenu za 

uskladnění vysoutěženou v aukci. Je standardem v ČR, že cena 

stanovená v aukci již obsahuje i náklady na technologický plyn. I v 

případě, že by měly být tyto náklady vybírány separátně je nezbytné, 

aby vzorec pro jejich stanovení byl transparentně stanoven a 

zveřejněn v řádu provozovatele.

Akceptováno s úpravou

Platby za technologický plyn budou vybírány 

separátně, metodika cenotvorby technologického 

plynu se stanoví v příslušné smlouvě o uskladňování 

plynu, která bude předem zveřejněna.

4
Příloha

 č. 1

bod 3

Skladovatel je v pochybnostech oprávněn písemně vyzvat 

Ukladatele k aktualizaci stavu jeho finanční způsobilosti a 

stanovit mu 14 denní lhůtu k doložení potřebné 

dokumentace. Pokud však Ukladatel nedoloží dokumenty 

prokazující jeho dostatečnou finanční způsobilost do 5 

pracovních dnů ode dne zaslání opětovné výzvy, je 

Skladovatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit.

Návrh na změnu

Požadujeme odstranění bodu 3 v příloze č.1

Zdůvodnění:

Není zřejmá aplikace ustanovení „Skladovatel je v pochybnostech 

oprávněn….“ respektive její transparentní a nediskriminační využití.

Akceptováno

5
Příloha

 č. 1

bod 4

4.  Za odpovídající finanční způsobilost k plnění povinností je 

považováno splnění jedné ze dvou dále uvedených možností:

a) Ukladatel současně splňuje následujících pět podmínek 

vázaných k jeho osobě:

- dluh £ 0,8 x vlastní kapitál,

- 3 x EBITDA ³ dluh,

- CR index £ 280 nebo dlouhodobý rating ukladatele od 

společnosti Standard & Poor´s minimálně BB nebo 

dlouhodobý rating minimálně Ba2 od společnosti Moody´s 

minimálně B3 nebo dlouhodobý rating od společnosti Fitch 

minimálně B-,

- CE £ 0,2 x vlastní kapitál, a

Návrh na změnu:

Nesouhlasíme s příliš přísnými požadavky na finanční způsobilost.

Zdůvodnění:

Nesouhlasíme s příliš přísnými požadavky na finanční způsobilost a 

žádáme jejich upravení na obvyklou úroveň u provozovatelů 

zásobníku plynu v ČR. Konkrétně se jedná o rozlišení výše kreditní 

expozice  - tedy koeficientu 0,2 ve vzorci „CE<=0,2 x vlastní kapitál“ v 

závislosti na dosaženém ratingu.

Neakceptováno

Toto ustanovení není v rozporu s právním předpisem, 

ani nezakládá značnou nerovnováhu v právech a 

povinnostech účastníků trhu. 

Vzhledem k tomu, že skladovatel není regulovaným 

subjektem, obecně nemá garantovánu jistotu 

zaplacení za poskytované a smluvně dohodnuté 

služby. Z tohoto důvodu se zejména u dlouhodobých 

smluv monitoruje finanční způsobilost ukladatele 

dostát svým závazkům. 

Připomínky k Řádu společnosti MORAVIA GAS STORAGE, a.s.


